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rs
1	-1



	

2911.2006	183	Reunião Ordinária da 12.12.2006	693
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 4?
Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5
Legislatura

	

29.11.2006	159	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1045
Comissão de

Participação Popular
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

29.11.2006	22?	Reunião Ordinária da	16.12.2006	1364
Comissão de Política

Agropecuária e
Agróindustrial na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

29.11.2006	319	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1419
Comissão de Direitos

Humanos na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

29.11.2006	9?	Reunião	20.12.2006	1581
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura 1

	

30.11.2006	91?	Reunião Ordinária da	2.12.2006	88
0 Sessão Legislativa

Ordinária _da_15? 

rÃO



Legislatura

	

30.11.2006	47?	Reunião Especial da	5.12.2006	424
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Deputado Federal

Vittorio Medioli do
Título de Cidadão

Honorário do Estado

	

___	de_ Minas _Gerais

	

30.11.2006	92	Reunião	8.12.2006	620
Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 42

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

30.11.2006	10?	Reunião	8.12.2006	621
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 4? Sessão

Legislativa Ordinária
da 152

	

30.11.2006	162	Reunião	8.12.2006	622
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 41 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

30.11.2006	3?	Reunião Ordinária da 12.12.2006	694
Comissão Especial

das Pessoas

	

__	Desaparecidas

	

30.11.2006	15?	Reunião	12.12.2006	696

Wil



Extraordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

30.11.2006	10?	Reunião	20.12.2006	1582
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15 1

	

30.11.2006	11?	Reunião	20.12.2006	1583
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	92?	Reunião Ordinária da	7.12.2006	472
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura

	

5.12.2006	22?	Reunião	8.12.2006	623
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 44 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152  

	5.12.2006	232	Reunião Ordinária da	8.12.2006	624
Comissão de

Administração Pública
na_4?_Sessão

rAC



Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	162	Reunião	8.12.2006	625
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

5.12.2006	57?	Reunião	12.12.2006	680
Extraordinária da 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

5.12.2006	17	Reunião	12.12.2006	697
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 4? Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

5.1 2.2006	152	Reunião Ordinária da	14.12.2006	880
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 42 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	129	Reunião	19.12.2006	1422
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura 1



	

5.12.2006	23?	Reunião Ordinária da 19.12.2006	1422
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	13?	Reunião	19.12.2006	1424
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	22?	Reunião Ordinária da 20.12.2006	1584
Comissão de

Constituição e Justiça
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

5.12.2006	21?	Reunião Ordinária da 21.12.2006	1783
Comissão de

Segurança Pública na
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

	

6.12.2006	93?	Reunião Ordinária da	8.12.2006	592
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura

	

6.12.2006	 Ata da Solenidade	12.12.2006	600
Realizada na 93?

Reunião Ordinária da
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura -
Destinada _à	1



Realização de
Homenagem ao Clube

Atlético Mineiro e à
Sua Torcida, Pela

Conquista do
Campeonato Brasileiro
da Série B em 2006 e

Pelos 35 Anos da
Vitória no Primeiro

Campeonato Brasileiro
de Futebol

	

6.12.2006	119	Reunião Ordinária da	8.12.2006	626
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 0
Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5g
Legislatura

	

6.12.2006	299	Reunião Ordinária da	8.12.2006	627
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

6.12.2006	302	Reunião Ordinária da 12.12.2006	698
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 4? Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

6.12.2006	589	Reunião	13.12.2006	721
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

rsl



	

6.12.2006	592	Reunião	13.12.2006	742
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

	

6.12.2006	102	Reunião	13.12.2006	797
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 41
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

6.12.2006	25?	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1046
Comissão de Redação

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

6.12.2006	192	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1047
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

6.12.2006	17?	Reunião	15.12.2006	1048
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

6.12.2006	272	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1425
Comissão _de_Saúde  

rsLa



na 4 1 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

6.12.2006	232	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1426
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 1 5

Legislatura

	

7.12.2006	 Reunião Ordinária da 12.12.2006	680
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

7.12.2006	182	Reunião	12.12.2006	700
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 4 Sessão
Legislativa Ordinária
da 154

	

7.12.2006	60	Reunião	13.12.2006	757
Extraordinária da 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

7.12.2006	231	Reunião	14.12.2006	881
Extraordinária da

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

 da 151 	1 

	

7.12.2006	19	Reunião	15.12.2006	1048
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

!Ã1IS



na 4? Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

7.12.2006	4?	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1427
Comissão Especial

das Pessoas
Desaparecidas

	

7.12.2006	14?	Reunião Ordinária	19.12.2006	1428
Comissão de

Constituição e Justiça
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

11.12.2006	482	Reunião Especial da	13.12.2006	707
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Associação de

Hospitais de Minas
Gerais - AHMG - pelo
Transcurso dos Seus
50 Anos _de_Fundação

	

12.12.2006	94?	Reunião Ordinária da	14.12.2006	837
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 154
Legislatura

	

12.12.2006	249	Reunião	15.12.2006	1049
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 41 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

12.12.2006	18?	Reunião	15.12.2006	1051
Extraordinária da 

rÃ'
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Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

12.12.2006	11?	Reunião	19.12.2006	1429
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

12.12.2006	16?	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1430
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 42 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

12.12.2006	242	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1430
Comissão de

Administração Pública
na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15ê_Legislatura

	

12.12.2006	11?	Reunião	19.12.2006	1432
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 0 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15 ?_Legislatura	 __

	

12.12.2006	122	Reunião	19.12.2006	1433
Extraordinária da

Comissão de

rÁl



Assuntos Municipais e
Regionalização na 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

12.12.2006	612	Reunião	20.12.2006	1497
Extraordinária na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

12.12.2006	23?	Reunião Ordinária da 20.12.2006	1585
Comissão de

Constituição e Justiça
na 4? Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

12.12.2006	52	Reunião	21.12.2006	1785
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 0

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

13.12.2006	959	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1008
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 15?
Legislatura

	

13.12.2006	321	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1052
Comissão de Direitos

Humanos na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

13.12.2006	31	Reunião Ordinária da	15.12.2006	1054
Comissão_de_Meio



Ambiente e Recursos
Naturais na 4 Sessão
Legislativa Ordinária

da_152 Legislatura

	

13.12.2006	34	Reunião	16.12.2006	1366
Extraordinária da

Comissão Especial
contra a Invasão de
Produtos Chineses

	

13.12.2006	119	Reunião	19.12.2006	1433
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da 152

	

13.12.2006	202	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1435
Comissão de

Administração Pública
na 41 Sessão

Legislativa Ordinária
da 15 2

	

13.12.2006	30â	Reunião Ordinária da	19.12.2006	1436
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

_______ 	Legislatura

	

13.1 2.2006	21a	Reunião	19.12.2006	1437
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 4 Sessão
Legislativa Ordinária

___________ da 150

	

13.12.2006	19?	Reunião	19.12.2006 1 1438

rÀ



Extraordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

13.12.2006	20	Reunião Ordinária da 19.12.2006	1439
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4?

Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

13.12.2006	22?	Reunião	19.12.2006	1440
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

13.12.2006	20?	Reunião	19.12.2006	1441
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

13.12.2006	629	Reunião	20.12.2006	1527
Extraordinária na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 151

Legislatura

	

13.12.2006	639	Reunião	20.12.2006	1548



Extraordinária na 44
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

13.12.2006	159	Reunião	20.12.2006	1587
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

13.12.2006	28?	Reunião Ordinária da 22.12.2006	1970
Comissão de Saúde

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

13.12.2006	212	Reunião	22.12.2006	1972
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 4?

Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

13.12.2006	109	Reunião	22.12.2006	1973
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

13.12.2006	16?	Reunião	23.12.2006	2088
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária

rÀ



da_15_Legislatura	 _

	

14.12.2006	96	Reunião Ordinária da	16.12.2006	1139
4 Sessão Legislativa

Ordinária da 15'
Legislatura

	

14.12.2006	 Ata da Solenidade	19.12.2006	1161
Realizada na 96

Reunião Ordinária da
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 19
Legislatura

	

14.12.2006	5ê	Reunião Ordinária da	16.12.2006	1367
Comissão Especial

das Pessoas
Desaparecidas

	

14.12.2006	12	Reunião	19.12.2006	1442
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da 152

	

14.12.2006	212	Reunião	19.12.2006	1443
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

14.12.2006	2Y	Reunião	20.12.2006	1588
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152 	1 

Si



	

14.12.2006	252	Reunião	20.12.2006	1589
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 4 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152

	

14.12.2006	261	Reunião	20.12.2006	1590
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152

	

14.12.2006	102	Reunião	20.12.2006	1591
Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4

Sessão Legislativa
Ordinária da 15Q

Legislatura

	

14.12.2006	649	Reunião	21.12.2006	1769
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

	

14.12.2006	221	Reunião	21.12.2006	1785
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 4
Sessão Legislativa
Ordinária da lS

Legislatura	 _ _______

	

14.12.2006	9	Reunião	21.12.2006	1786



Extraordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 0 Sessão
Legislativa Ordinária
da 152 Legislatura

	

15.12.2006	492	Reunião Especial da	21.12.2006	1754
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 151
Legislatura -
Destinada a

Homenagear as
Faculdades Integradas
do Oeste de Minas -

Fadom - Pelos 40
Anos de Realização

do Seu Primeiro
 Concurso Vestibular

	

18.12.2006	241	Reunião	21.12.2006	1788
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 49 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

18.12.2006	652	Reunião	22.12.2006	1900
Extraordinária da 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

18.12.2006	23?	Reunião	22.12.2006	1974
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária _na_4?



Sessão Legislativa
Ordinária da 152

Legislatura

	

18.12.2006	13?	Reunião	22.12.2006	1975
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 44 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

16.12.2006	69	Reunião	23.12.2006	2089
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 42 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

19.12.2006	971	Reunião Ordinária da 21.12.2006	1690
0 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

19.12.2006	17?	Reunião Ordinária da 21.12.2006	1789
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 42 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

19.12.2006	66?	Reunião	22.12.2006	1923
Extraordinária da 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

19.12.2006	1	 Reunião	22.12.2006	1976
Extraordinária da

Comissão Especial
para _Emitir _Parecer



sobre a Indicação de
Membro do Conselho
Estadual de Educação

	

19.12.2006	8?	Reunião Conjunta das 22.12.2006	1977
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membro das
Comissões

Permanentes - § 1 9 do
Art. 204 do Regimento
Interno na 42 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

19.12.2006	27?	Reunião	22.12.2006	1979
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais na 41 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

19.12.2006	142	Reunião	22.12.2006	1980
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 42 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

19.12.2006	24	Reunião	22.12.2006	1980
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 42
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura



	

19.12.2006	222	Reunião	23.12.2006	2090
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 4?

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

19.12.2006	672	Reunião	27.12.2006	2257
Extraordinária da 0
Sessão Legislativa
Ordinária da 152

____	Legislatura

	

19.12.2006	9?	Reunião Conjunta das 27.12.2006	2282
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes ( 1 2 do
Ar!. 204 do Regimento
Interno) na 42 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

20.12.2006	98?	Reunião Ordinária da 22.12.2006	1859
42 Sessão Legislativa

Ordinária da 152
Legislatura

	

20.12.2006	269	Reunião Ordinária da 22.12.2006	1981
Comissão de Redação

na 41 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15?_Legislatura

	

20.12.2006	20?	Reunião Ordinária da 22.12.2006	1982
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia _e

rs



Informática na 41
Sessão Legislativa

Ordinária da 151
Legislatura

	

20.12.2006	332	Reunião Ordinária da 23.12.2006	2091
Comissão de Direitos

Humanos na 4?
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

20.12.2006	15?	Reunião	23.12.2006	2093
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 4? Sessão

Legislativa Ordinária
da_15?_Legislatura

	

20.12.2006	62	Reunião	23.12.2006	2095
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 4?

Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

20.12.2006	31?	Reunião Ordinária da 23.12.2006	2096
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 44
Sessão Legislativa
Ordinária da 15?

Legislatura

	

20.12.2006	681	Reunião	30.12.2006	2324
Extraordinária da 0
Sessão Legislativa

Ordinária _da_15?



Legislatura
20.12.2006	 Reunião Solene da 4	30.12.2006	2417

Sessão Legislativa
Ordinária da 19

Legislatura

rÀ
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, l Q DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 902 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 29/1112006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Sebastião Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 696 e 697/2006
(encaminham solicitação de tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei n 9 3.374/2006 e emendas ao Projeto de Lei
Complementar nO 86/2006, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofício n9 22/2006 (encaminha propostas de emenda ao
Projeto de Lei n 2 3.477/2006), do Presidente do Tribunal de Justiça -
Ofícios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Resolução n 3.76812006 - Requerimentos n 2s 7.002 e
7.003/2006 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do
Deputado Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das
Comissões do Trabalho, de Cultura, de Transporte, de Segurança
Pública e de Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Sávio Souza Cruz, Ricardo Duarte e João Leite -
Questões de ordem - 2' Parte (Ordem do Dia): 1 1 Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado
Doutor Viana; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fahim Sawan -
George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - João Leite -
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José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

1 2 Parte
1 Fase (Expediente)

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

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1 9-Secretário 'ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 696/2006

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do artigo 69 da Constituição Estadual solicito a essa

Egrégia Assembléia Legislativa que o Projeto de lei n 2 3.374/2006,
que acrescenta dispositivo à Lei n 9 6.084, de 15 de maio de 1973, e
autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG, seja apreciado em
regime de urgência.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Governador do Estado, em exercício."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 3.37412006.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 9 69712006



Belo Horizonte, 28 de novembro de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei Complementar n9
86, de 2006, que dispõe sobre a alteração da Lei ng 5.301, de 16 de
outubro de 1969.

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 as emendas ao presente projeto
de lei complementar.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Governador do Estado, em exercício.
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2006.
Anexo: Sugestão de emendas ao PLC n 2 086/2006.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação anexa, cujo

teor diz respeito a matéria relacionada ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) n2 86/2006, já enviado e em trâmite na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relacionado à
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.

O PLC em comento recebeu nova redação a partir do Substitutivo n9
1, estando a sua tramitação dentro do interesse institucional firmado e
proposto perante o Poder Legislativo. Todavia, após reexame
necessário do assunto, especialmente após a edição daquele
substitutivo, verificou-se a necessidade de regularizar situação
normativa relevante atualmente em vigor, relacionada com a aplicação
do art. 42, parágrafo único da Lei Delegada n 2 101, de 29 de janeiro de
2003.

No ano de 2005, com o advento do art. 38 da Lei Complementar n9
84, de 25 de julho de 2005, a Lei Delegada n 2 101103, foi alterada, por
acréscimo, estendendo no bojo do art. 4, parágrafo único, que o
Chefe Adjunto da Polícia Civil terá prerrogativas, vantagens e
representação de Secretário Adjunto de Estado.

E importante ressaltar que a modificação pretendeu, á época,



disciplinar a forma de provimento dos cargos comissionados e das
funções gratificadas da estrutura da Polícia Civil e de dispensar ao
Delegado-Geral de Polícia que tiver exercendo o cargo de Chefe de
Polícia Civil tratamento semelhante ao estabelecido aos ocupantes do
cargo de Comandante-Geral e Chefe do Gabinete Militar, conforme
previsão do art. 72 da Lei n9 9.089, de 13 de dezembro de 2005.

Ocorre que a legislação foi modificada sem fazer previsão do Chefe
do Estado-Maior da Polícia Militar, no sentido de estender á citada
autoridade as prerrogativas, vantagens e representação de Secretário
Adjunto.

A proposta não implica em qualquer majoração financeira na folha
de pagamento, em especial no que diz respeito ao ocupante desse
cargo, haja vista que a Lei Delegada n 2 39, de 3 de abril de 1998, no
art. 11 fez prever a distinção mencionada em função do contido no art.
17 da Lei n2 6.624, de 18 de julho de 1975 (Lei de Organização Básica
da PMMG), reconhecendo o Chefe do Estado-Maior da PMMG como
Subcomandante-Geral da Instituição, o que corrobora-se com a
disposição legal do art. 18 do mesmo Diploma Legal que dispõe tratar-
se de cargo de confiança do Governador do Estado e que mantém
precedência funcional sobre os demais coronéis da Corporação.

Não fosse isso o bastante, com a separação do Corpo de Bombeiros
Militar da PMMG através da Emenda Constitucional n 2 39, de 2 de
junho de 1999, pôde esta coirmã elaborar e editar, após submissão ao
processo legislativo, a Lei Complementar n 9 54, de 13 de dezembro de
1999, que no seu art. 15, § 49 estendeu ao Chefe do Estado-Maior do
CBMMG as prerrogativas de Secretário Adjunto.

De idêntica forma, a discussão da matéria estatutária suscita a
possibilidade de resolução definitiva de problema relacionado com a
forma de ingresso nas Instituições Militares dos candidatos
possuidores de tatuagens ofensivas e visíveis.

Tem sido comum, por ocasião da realização dos certames públicos
realizados na Instituição, a interposição de diversas postulações
judiciais contra os critérios de eliminação previstos nos editais, em
especial os relacionados com candidatos submetidos a exames
médicos comprovadores da existência de tatuagens.

Esta Corporação tem entendido que as tatuagens evidentemente
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visíveis e que externam, pelo desenho ou registro, acepções de
hostilidade, obscenidade, apologia de crimes e/ou atos ilegais
mostram-se incondizentes com a atividade e indumentária do militar
estadual, sobretudo em função da imagem a ser repassada pelos
agentes e pelas autoridades públicas.

Em que pese as defesas e informações nos mandados de
segurança primarem por especificar as características próprias e
particulares dos militares, além da nocividade em reconhecer um
agente publico prestador de serviços com uma tatuagem inapropriada,
a Justiça tem entendido, pelo menos na maioria das decisões, não ser
razoável inviabilizar a participação nas fases seletivas ou no eventual
provimento de candidatos que possuam este tipo de tatuagem,
especialmente pela falta de previsibil idade, alegando que a legislação
exige apenas sanidade física que é qualidade de são, ou seja,
ausência de doenças e, a tatuagem, dentro deste contexto não
poderia ser considerada doença incapacitante, passando a norma
editalícia ou resolutiva do Comando-Geral da Corporação ser
desarrazoada e antagônica ao princípio da isonomia.

E importante, ainda, a supressão do § 9 Q do artigo 186, nos termos
apresentados através da Mensagem n 2 695, de 9 de novembro de
2006, uma vez que não há interesse institucional em obrigar ou
desobrigar os oficiais do QOS a realizarem os cursos de
especialização e gestão em segurança pública, deixando a matéria
ser regulamentada através de Decreto, com a elaboração posterior do
Regulamento de Promoção de Oficiais.

Por fim há necessidade de realizar uma adequação na redação do
art. 195 e no art. 197, § 2, tendo em vista que o art. 196 foi revogado,
de forma a manter a previsibilidade da disposição dos Tenentes-
Coronéis no Quadro de Acesso em ordem alfabética.

Para tanto, julgo o momento de discussão do PLC n Q 86/2006,
bastante apropriado para regularizar a presente situação.

Respeitosamente,
Hélio dos Santos Júnior, Coronel PM, Comandante-Geral.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 2 86/2006

Art. 1 - Acrescente-se ao PLC & 86/2006 o seguinte art. 17,
renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
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"Art. 17 - O Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar tem
prerrogativas, vantagens e representação de Secretário Adjunto de
Estado".

Art. 2 - Acrescente-se ao art. & da Lei n2 5.301, de 1969, o inciso X
e o § 11, com a seguinte redação:

"Art. 5 -
X - não ter tatuagem visível, quando em uso dos diversos uniformes,

no exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar.

§ 11. Para os efeitos do inciso X, a comprovação de tatuagem
inviabilizante será realizada por Oficial médico ou comissão de oficiais
médicos dos quadros da instituição militar ou por médicos contratados
e terá como base o princípio da razoabilidade."

Art. 32 Acrescente-se ao art. 195 da Lei n 9 5.301, de 1969, o § 40,
com a seguinte redação:

"Art. 195 - ( ... )
§ 4° - Os Tenentes-Coronéis, incluídos pela Comissão de Promoção

de Oficiais, figurarão no Quadro de Acesso em ordem alfabética."
Art. 42 - Acrescente-se ao art. 207 da Lei n 9 5.301, de 1969, o § 40,

com a seguinte redação:
"Art. 207- ( ... )
§ 42 - A promoção por tempo de serviço a graduação de cabo,

poderá ser concedida a qualquer época, retroagindo os seus efeitos,
para todos os fins de direito, à data da implementação do período
aquisitivo."

Art. 52 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei n 2 5.301,
de 16 de outubro de 1969:

- o § 92 do art. 186, com redação dada pela PLC n 2 86;
II - o § 20 do art. 197.'
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006.

Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO N2 22/2006

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando o Ofício n2 48/GAB/2006 do Tribunal de



Justiça Militar, que contém propostas de alteração do Projeto de Lei n2
3.477/2006, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n2 3.47712006.)

OFÍCIOS
Da Sra. Maria José Haueisen Freire, Prefeita Municipal de Teófilo

Otõni, solicitando seja apresentada emenda ao Projeto de Lei
Complementar n 2 87/2006 com vistas à criação de, no mínimo, duas
varas cíveis na Comarca de Teófilo Otâni. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar n Q 8712006.)

Do Sr. José Aparecido Ricci, Presidente da Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, solicitando, a partir de requerimento do
Vereador Antonino José Amorim, aprovado por essa Casa, a
intercessão desta Assembléia junto ao Poder Executivo com vistas à
viabilização de obras que propiciem a integração entre a região
Sudoeste e o Triângulo. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Cel. BM Antônio Damásio Soares, Subcomandante-Geral e
Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, indicando representante dessa corporação para atuar junto à
Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas. (- A Comissão
Especial das Pessoas Desaparecidas.)

Do Sr. Marcos Flelênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
Incra, encaminhando informações em atenção ao Requerimento n2
6.818/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Dos Srs. Geraldo Donizete de Carvalho, Prefeito Municipal de Santa
Rita de Caldas, José Maria de Castro Matos, Prefeito Municipal de
Morro da Garça, Mário Reis Figueiras, Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas - Amav -, e da Sra.
Eunice Tavares de Paiva, da Uemg, solicitando sejam destinados no
Orçamento do Estado os recursos financeiros nos valores
mencionados. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n 9 3.645/2006.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, encaminhando parecer elaborado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão relativo ao Projeto de Lei n9
3.666/2006, em atendimento a pedido de diligência feito pela
Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n9
3.666/2006.)
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Do Sr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, Procurador de Justiça,
prestando informações relativas aos Requerimentos ns 6.865 e
6.86712006, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária Municipal
de Educação de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao
Requerimento do Deputado Célio Moreira, encaminhado pelo Ofício n
1 .936/2006/SGM.

De Marina Kaiser Pagliarini e outros servidores da 304 Vara Criminal
e de Precatória Cíveis e Criminais de Pouso Alegre e de servidores do
Tribunal de Justiça do Estado da Comarca de Prata, solicitando apoio
à aprovação do Projeto de Lei n 2 3.47612006, que trata da
equiparação dos padrões de vencimento dos servidores do Tribunal
de Justiça aos dos servidores do Ministério Público. (- Anexem-se ao
Projeto de Lei n 2 3.476/2006.)

Do Sr. Flávio Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da União de
Parlamentares do Mercosul - UPM, convidando esta Casa a participar
de evento, em Brasília, no dia 14/12/2006, no qual será oficializado o
ingresso do Brasil no Parlamento do Mercosul.

Do Sr. Alexandre Teixeira Lacerda, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento do lncra-MG substituto, encaminhando uma via do
Terceiro Termo Aditivo registrado sob o CRT/MG/N 2 27.003/2006,
celebrado entre esse Instituto e a Fundação Arthur Bernardes -
Funarbe. (- 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. Aluizio Mesquita, Delegado da 8a Delegacia Regional de
Polícia Civil, prestando informações relativas ao Requerimento n9
6.85212006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aloísio Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais, solicitando empenho para que seja
incluída ainda este ano na pauta de votação a Proposta de Emenda à
Constituição n2 62/2003, que prevê a instituição do Conselho Estadual
de Comunicação Social pela Assembléia Legislativa. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n 2 62/2003.)

Do Sr. José Carlos de Oliveira Teixeira, Provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora, agradecendo a manifestação de aplauso
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desta Casa a essa instituição, a requerimento da Deputada Vanessa
Lucas.

Do Sr. José Augusto Moreira Costa, de Belo Horizonte, solicitando
seja incluída no Projeto de Lei flQ 3.669/2006 uma solução para os
funcionários estaduais comissionados, apostilados e aposentados do
Executivo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 3.669/2006.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇAO M 3.76812006
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis

destinadas a alterar a estrutura da administração direta e indireta do
Poder Executivo, nos termos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica delegada ao Governador do Estado, nos termos do art.

72 da Constituição do Estado, atribuição para elaborar leis destinadas
à implementação do Programa de Governo Pacto por Minas:
Estratégias para a Transformação Social, com poderes limitados a:

- criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos,
inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como
modificar a estrutura orgânica de entidades da administração indireta,
definindo suas atribuições, objetivos e denominações;

II - criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de
confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo e alterar-lhes as
denominações, as atribuições, os requisitos para ocupação, a forma
de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de trabalho
e a distribuição na estrutura administrativa;

III - dispor sobre as parcelas remuneratárias, incluídas as
gratificações, dos cargos a que se refere o inciso II;

IV - proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do
Poder Executivo e ao remanejamento de dotações orçamentárias em
decorrência da aplicação do disposto neste artigo;

V - alterar as vinculações das entidades da administração indireta.
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Art. 2 - A delegação de atribuição constante nesta resolução
estende-se até a data de 31 de janeiro de 2007.

Art. 32 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2006.
Comissão de Constituição e Justiça
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N2 7.00212006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Murilo Pauhno Badará
pelo lançamento do livro "Rondó Solitário - Crônicas". (- A Comissão
de Cultura.)

N 2 7.003/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os policiais militares do 38
BPM do Município de São João dei-Rei por sua participação em
operação que resultou na apreensão de mais de 300kg de maconha e
na prisão de criminosos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e do Deputado Doutor Viana.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Cultura, de Transporte, de Segurança Pública e de
Administração Pública.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
• Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados

componentes da Mesa dos trabalhos desta tarde, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, como todos os colegas sabem, não sou dos mais
freqüentes e muito menos dos mais brilhantes usuários desta
tradicional tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Tomei a iniciativa de vir aqui hoje, Sr. Presidente, para tratar de dois
assuntos que me parecem da maior importância e que estão em
discussão nesta Casa. Um se refere ao projeto apresentado pelo
governo do Estado, que pretende, digamos assim, tripartir a
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Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Copasa, e o outro é
relativo à proposta de que esta Casa conceda uma lei delegada que
permita ao governo fazer aquilo que vem sendo chamado de choque
de gestão de segunda geração", seja o que for que isso possa
significar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em'
Comissão de Fiscalização Financeira €
importante requerimento da lavra do L
nesta Casa, Deputado Adalclever Lopes
mim e pelo Deputado Antônio Júlio, e
informações a respeito dos negócios qi
últimos tempos.

relação à Copasa, hoje a
Orçamentária aprovou um

der da Bancada do PMDB
que foi ainda subscrito por

n que solicitamos algumas
ie envolvem a Copasa nos

E sabido, Sr. Presidente, que, em fevereiro deste ano, o Estado
promoveu a venda de ações de sua propriedade, da Copasa, num
montante superior a R$800.000.000,00. Querem saber o Deputado
Adalciever Lopes e o PMDB: Quais foram os adquirentes dessas
ações? Qual foi a corretora escolhida para promover essa transação
com as ações do governo do Estado? Qual foi o critério de seleção
dessa corretora, se houve uma licitação, se houve uma avaliação de
qual ofereceria ao Estado uma menor corretagem, enfim, como foi
feita essa seleção?

Quer saber ainda o Deputado Adalclever Lopes se, como é usual no
mercado de capitais, houve devolução do Estado de parte da
comissão da corretora.

Acredito, Sr. Presidente, que não podemos avançar num projeto de
tal importância se não forem feitos todos esses questionamentos:
como funcionará a "Copasinha", que abrangerá apenas as
concessões deficitárias, e quem cobrirá esse déficit no futuro?

O simples fato de ainda não termos resposta às graves indagações
do Deputado Adalclever Lopes não nos permitiria avançar na
tramitação desse projeto. Vejo com estranheza, por meio da leitura da
correspondência feita pelo brilhante Deputado João Leite, que o
Governador Clésio Andrade solicita a esta Casa urgêhcia na votação
do projeto que cinde a Copasa. Está claro que urgente esse projeto
não é.

A Copasa funciona dessa forma há 33 anos. Por que agora há essa
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urgência para que seja modificada? Será que é necessário ser
aprovado ainda neste exercício fiscal, para que os dividendos que ela
venha a pagar aos seus acionistas, já livres daquelas concessões
deficitárias, sejam distribuídos ainda neste ano? Há outra razão para
entendermos um pedido de urgência na discussão do projeto que
modifica a Copasa?

Esse projeto tramita aqui há algum tempo, e inúmeros Deputados já
se debruçaram sobre ele e Leram seus termos. Dadas as minhas
deficiências intelectuais, alguém poderia dizer-me que outra razão
justificaria a urgência na apreciação dessa matéria? Algo importante é
discutível; conveniente, podemos divergir; mas urgente, isso é difícil
explicar. E difícil explicar isso à luz do interesse do Estado; à luz de
outros interesses, pode-se até imaginar, mas quero acreditar que não
são outros interesses, que não públicos, que devem mover a nossa
administração.

Feitas essas humildes considerações a respeito do projeto da
Copasa, abordarei o pedido de delegação por parte do Executivo. Sr.
Presidente, a lei delegada é algo muito grave. Não é outra coisa
senão a renúncia temporária do Poder Legislativo de sua atribuição
constitucional única, legislar. Se o Poder Legislativo renuncia a sua
atribuição constitucional, ainda que temporariamente, de legislar em
favor de outro Poder, isso por si só justifica que devamos tratar o
assunto com o zelo e o cuidado que ele merece. A lei delegada não é
algo para ser feito a qualquer momento.

Vi hoje na imprensa, estupefato, a declaração do Deputado Alberto
Pinto Coelho, Líder do Governo, de que a vitória do Governador
significa que o povo de Minas quer a aprovação da lei delegada.
Lembro ao ilustre Líder do Governo, brilhante Deputado Alberto Pinto
Coelho, que a mesma fonte de legitimidade do Governador Aécio
Neves é a que legitima o nosso mandato. A mesma fonte de
legitimação do mandato do Governador Aécio Neves é a mesma que
lhe confere os poderes e as atribuições de Chefe do Executivo e a
esta Casa a sua atribuição constitucional de legislar. Se não fosse
assim, poderíamos, por exemplo, emendar o projeto de lei delegada
quando vier a ser constituído, dando-lhe vigência até o último dia do
mandato do Governador Aécio Neves, para que esta Casa entrasse
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num recesso branco durante esses quatro anos de mandato, o que
permitiria a S. Exa. legislar. Dessa forma, reuniríamos a Casa
esporadicamente, para homologar as decisões de S. Exa.

Sr. Presidente, a Constituição não chama este Poder de Assembléia
homologativa do Estado de Minas Gerais. A Constituição chama esta
Casa, de tantas e tão brilhantes tradições, de Assembléia Legislativa
do Estado de MiÃas Gerais. Não somos apenas uma instância de
homologação da vontade do Executivo. Se somos, devemos deixar de
sê-lo o mais rápido possível. Devemos também, Sr. Presidente, deixar
de tratar as coisas nesta Casa como se houvesse sempre uma
disputa entre a Oposição e a Situação. Há mais coisas na vida
pensante, há mais coisas na vida política que o sim e o não, o a favor
e o contra. Há espaço para a contradição, há espaço para o debate,
há espaço para o aperfeiçoamento. E é esse o espaço que a
Constituição reserva e ao qual, infelizmente, esta Casa tem
renunciado nos últimos tempos.

Urge que resgatemos esse espaço, que resgatemos essa faculdade
e reinauguremos o debate político em Minas Gerais, berço dos mais
acalorados e importantes cenários da história política brasileira. Não
devemos estar aquém das nossas tradições. Nós, Deputados
mineiros, devemos ser os guardiões das altas tradições republicanas
do nosso país. Não contribui em nada ao nosso aperfeiçoamento e às
tradições essa postura de joelhos que esta Casa, infelizmente, tem
adotado nos últimos tempos.

Sr. Presidente, disse recentemente que o Poder Judiciário não dá ao
Executivo sentenças delegadas, porque sua atribuição é fazer
julgados e verificar a aplicação das leis feitas por esta Casa, nos
termos da Constituição. Imaginem argumentarmos que deve, sim, a
Assembléia aprovar leis delegadas, quem sabe uma proposta de
emenda à Constituição criando a sentença delegada. Nesse caso,
teríamos choque de gestão de segunda, terceira e quinta, choque de
gestão lunar, interplanetária, e não haveria mais nenhuma dificuldade
de gestão neste Estado, porque a Assembléia e o Judiciário não
criariam obstáculos. Também não seriam produzidos precatórios, que
teimosamente não são pagos no Estado.

Sr. Presidente, este não é o espaço da democracia, este não é o

rÁ



14

espaço das tradições de Minas Gerais. Conclamo os meus pares não
com um discurso da Oposição, mas de resgate dos legados e das
atribuições da tão tradicional Assembléia Legislativa de Minas Gerais
a refletir sobre nossa atuação e contribuição efetiva para o
aperfeiçoamento do aparato legislativo do Estado. Que possamos
completar e agir na inteireza das nossas atribuições com a mesma
legitimidade que foi dada pelas urnas ao Governador Aécio Neves e
ao seu vice.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui esta mensagem, convidando
também os Deputados a fazer esta mesma reflexão em relação à
constituição da futura Mesa desta Casa, lembrando que este é um
Poder, e não pode simplesmente o Executivo indicar quem deve ser o
Presidente, quem pode ou não pode ser o 1 2-Secretário, quem deve
ser o 1 tVicePresidente ou o Sugiro, desta
tribuna, o mesmo que sugeri a diversos colegas e que, infelizmente, a
mídia não pode noticiar, mas pelos menos os telespectadores da TV
Assembléia poderão ouvir: a persistir esse quadro, sugiro que
abramos mão dos intermediários e elejamos para a Presidência da
Casa o Secretário Danilo de Castro.

Sr. Presidente, com estas palavras, termino meu pronunciamento
reiterando aos Deputados o meu convite a essa reflexão coletiva do
Poder Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte.
• Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, representantes da imprensa e todos que assistem à TV
Assembléia, mais uma vez, como faço todos os anos nesta época
desde o início do meu mandato - 2003 -, venho a esta tribuna para
lembrar o Dia Mundial de Luta contra a Aids. A escolha desta data
seguiu critérios próprios das Nações Unidas, que, desde 1987, realiza
o movimento em 1 9 de dezembro com o objetivo de reforçar a
solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as
pessoas infectadas pelo vírus HIV.

No Brasil, a data passou a ser adotada em 1988. Desde essa época,
no dia l Q de dezembro, por minha iniciativa, fazemos na nossa cidade
um importante movimento não somente pela solidariedade, mas
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especialmente para que as pessoas se lembrem de que é uma
doença mortal e provoca muito sofrimento, e há como evitá-la.
Considero que o dia 1 2 de dezembro é um momento político
importante, pois coloca o tema da aids e as suas conseqüências na
agenda da sociedade, permitindo que o debate ultrapasse os
especialistas e alcance toda a sociedade.

Este ano, a campanha comandada pelo Ministério da Saúde e pelas
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde tem como tema "A vida
é mais forte que a aids". Com esse "slogan", a campanha pretende
utilizar o testemunho e a luta de pessoas que vivem com o vírus como
forma de combater a discriminação, o preconceito e o estigma que
envolve a doença por meio da informação e da conscientização da
sociedade.

Lançando o conceito de Prevenção Positiva, a campanha quer
destacar que, com o tratamento, as pessoas infectadas podem ter
melhor qualidade de vida, novas perspectivas, trabalhar, estudar e
relacionar-se afetivamente. Dessa forma, pretende combater a
discriminação e o preconceito que envolve a doença. E necessário
também destacar que esse tema ressalta a importância do
cumprimento da legislação que garante direitos às pessoas que vivem
com o HIV e a aids.

Conforme a Constituição brasileira, as pessoas que vivem com o
HIV, assim como todo e qualquer cidadão e cidadã, têm obrigações e
direitos garantidos no art. 196, que diz: 'Saúde é direito de todos e
dever do Estado'. No caso da aids, isso significa direito à própria vida
com dignidade e pleno acesso a uma saúde pública de qualidade.

Por outro lado, reduzir o estigma e a discriminação é ainda uma das
principais medidas para uma eficaz e eficiente resposta à aids. Isso
envolve diretamente as populações mais vulneráveis à epidemia, tais
como: "gays", homossexuais, transgêneros, transexuais, travestis,
prostitutas, usuários de drogas injetáveis, mulheres, principalmente as
de baixa renda, crianças em situação de risco social, além de
populações em regime de confinamento.

Desde o início da epidemia, organizações da sociedade civil lutam
para ver garantidos e implantados esses direitos constitucionais e
pressionam o governo e a própria sociedade.
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È preciso considerar, entretanto, que hoje a aids tem diminuído o
índice de infecção entre homossexuais e usuários de drogas e
atingido mais idosos com mais de 50 anos, mulheres, negros e
adolescentes, especialmente populações das pequenas e médias
cidades das periferias e que têm nível educacional mais baixo.

"Segundo boletim epidemiológico divulgado há poucos dias pelo
Ministério da Saúde, de 1996 até o ano passado, a aids entre pessoas
do sexo masculino com mais de 50 anos aumentou de 18% para 30%.
Entre mulheres de todas as idades houve acréscimo na taxa de 9,3 %
para 14,2%. E, entre os negros e pardos, o índice aumentou de 40,2%
para 45,6%". Apenas no Sudeste do País houve diminuição na
incidência da aids e aumento em todas as outras.

"O aumento de casos entre os idosos ocorre principalmente em
razão da resistência ao uso de preservativo durante as relações
sexuais. Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 91%
dos homens acima de 50 anos se recusam a usar preservativo. E,
entre 1980 e 2006, o número total de casos de aids no Brasil é
450.000. Como boa notícia, aparece a queda nas transmissões
verticais - da mãe para o filho - ocorridas durante o parto e a
amamentação." E um avanço espetacular, pois mostra o acerto no
projeto de tratamento dos doentes de aids que vem, ao longo dos
anos, sendo feito pelo Ministério da Saúde, com o exame preventivo
nas gestantes. A realização de cesariana e o uso do medicamento
durante o parto e uma dose dada ao bebê ocasionaram importante
diminuição de crianças contaminadas pelo vírus da aids.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Sr. Presidente, Deputado
Ricardo Duarte, quero parabenizá-lo, primeiramente, pela luta contra a
aids na Assembléia Legislativa. V. Exa., com quem tive o prazer de
trabalhar, foi Presidente da Comissão de Saúde e é um médico
militante. Sei que foi um dos primeiros clínicos, neste Estado, a
desenvolver esse trabalho no diagnóstico e na cura da aids, que tanto
preocupa a nossa população.

Este dia aqui comemorado, notificado ou para chamar atenção, é
muito importante. Tenho muito cuidado em dizer que comemoramos
um dia de luta contra a epidemia de uma doença ou da luta contra as
drogas, enfim, contra todos esses malefícios. As datas são
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importantes para avivarmos a lembrança da população, mas o que
importa mesmo é o trabalho no dia-a-dia. Sei que V. Exa. é um
Deputado e um médico que busca esse trabalho constantemente e
que o traz da vida profissional para a Assembléia. Parabenizo-o,
portanto.

E muito importante esse relatório que V. Exa., neste momento, traz
ao conhecimento de todos os mineiros, por meio da Assembléia
Legislativa, da TV Assembléia, relatando todos esses números, as
fatalidades, além de trazer à lembrança o melhor convívio que todos
temos com os pacientes, que hoje são tratados. São pessoas que
convivem com todos com segurança e com maior tranqüilidade. Os
pacientes, diagnosticada a doença, tratam-se, convivem igualmente e
recebem tratamento igual ao dos não infectados pela doença. Tenho
pacientes que diagnosticamos há 12 ou 13 anos e cuja carga viral
acompanho até hoje. Estão aí fazendo caminhada de 8km por dia,
convivendo com todos, com uma vida tranqüila, modernamente
proporcionada pelos medicamentos.

Não podemos deixar de ressaltar, Deputado, ao alertar a população,
a importância de terem a consciência de que é melhor não ter aids.
Não queremos ter câncer simplesmente pelo fato de haver cura, como
também não queremos contrair aids pelo fato de estar controlada.
Trabalho muito com a prevenção, Deputado. Dou palestras para
adolescentes de escola em escola e sei da importância de levar aos
jovens as informações, como faz V. Exa.

Portanto, manifesto-lhe o meu apoio ao trabalho de V. Exa. nesta
Casa, de que sou testemunha, e lembro a todos os mineiros este dia.
De todos os dados referidos por V. Exa., segundo boletim do
Ministério da Saúde, ressalto um: o aumento da contaminação entre
homens e mulheres acima de 50 anos de idade.

Principalmente os homens, que não se acostumam ao uso de
camisinha e que são resistentes, deveriam entender que os remédios
que aumentam a sua, potência e fazem com que tenham vida sexual
ativa são realmente fantásticos e vieram mudar o paradigma dos
homens acima dos 50 anos. Todavia, não vale a pena comprometer a
própria vida, a vida das suas esposas, das suas mulheres nem dos
seus filhos por causa de uma relação sexual.
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Então, entre todos os assuntos ressaltados por V. Exa., deixo esse
alerta, que muito me tem preocupado. Já nos preocupamos muito com
os homossexuais masculinos, como V. Exa. disse, e com os usuários
de drogas. Já nos preocupamos muito com a transmissão da aids a
mulheres de maneira geral. V. Exa. ressalta o grande avanço e o
trabalho que vem desenvolvendo o Ministério da Saúde com as
secretarias para evitar a transmissão do vírus da mãe para a criança.
E hoje temos essa atitude bem comprovada por meio de dados
estatísticos. Preocupa-nos agora a irresponsabilidade dos homens,
principalmente dos acima de 50 anos, que se tornaram mais potentes
exatamente pelo uso de remédios como o Viagra e Cialis, que são
ótimos e mudaram a filosofia de vida deles. Entretanto, não vaie a
pena, simplesmente pela potência sexual, deixar de se prevenir, de,
em bom termo, usar camisinha e se infectar com o vírus da aids
apenas por uma relação sexual. Parabéns, Deputado Ricardo Duarte!

O Deputado Ricardo Duarte - Obrigado, Deputado Fahim Sawan.
Apenas para lembrar, Deputado Carlos Pimenta, nos anos 80, quando
começamos a cuidar dos doentes de aids, todos tinham morte em
menos de 4 ou 5 meses. Assistíamos a maioria deles apenas para
aliviar o sofrimento. A partir do uso de medicamentos, especialmente
do coquetel tríplice, a vida dessas pessoas melhorou muito; continuam
vivas por mais de 20 anos.

Gostaria de citar 9 caso de uma criança que nasceu comigo,
infectada pela mãe. A época, não havia esse tipo de tratamento às
gestantes. Hoje a criança tem 18 anos e sua vida está muito boa. Há
também o caso de uma senhora de 84 anos, que, apesar de
contaminada pelo vírus da aids, ainda está bastante ativa, prova de
que a sobrevida dessas pessoas aumentou muito. Até por isso há
risco de diminuição da vigilância ou diminuição da prevenção por parte
das pessoas. Fica parecendo que a aids não é mais tão mortal. Na
verdade, são doentes crônicos, bem cuidados, mas certamente vão
morrer de aids.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Também gostaria de
cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Sou testemunha, durante esses
quatro anos, da sua preocupação, do seu trabalho, das suas
iniciativas, principalmente quando presidiu a Comissão de Saúde, de
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que eu era membro. As nossas ações e as de várias outras pessoas
são importantes. E necessário comprometimento de vários órgãos,
não só do governo e da Assembléia, mas também de órgãos
religiosos para que comecem a encarar isso à luz da realidade que
vivemos. Sou católico apostólico romano praticante, e, muitas vezes,
tenho discordado da doutrina da minha igreja sobre o uso de
preservativo. Todavia, isso não vem ao caso. Temos de fazer com que
haja maior envolvimento.

A aids, Ricardo, tem-nos causado muita preocupação,
principalmente em alguns Municípios do interior. Aqui vemos alguns
órgãos não governamentais, algumas ações, como distribuição de
preservativos, de camisinhas, às vésperas de datas festivas, do
carnaval, do "réveillon", mas sem continuação.

No interior não temos nem isso. A verdade é que o sexo é praticado
de forma indiscriminada e irresponsável, sem orientação.

Tomei a precaução de apresentar um projeto em que se propõe as
matérias sobre sexualidade nas escolas estaduais. Existe um projeto
aqui, em Minas Gerais, mas não é praticado. Não conheço nenhuma
escola que ministre uma matéria sobre sexualidade, orientando e
informando nossos jovens. Assim, essas leis são feitas com a máxima
boa- vontade, mas são engavetadas.

Entendo que é chegada a hora de tomarmos uma posição muito
firme. Só em Minas Gerais, nascem 2 mil bebês por ano com aids. As
mães não são obrigadas a fazer exame de aids, porque não há a
cultura médica de se pedir o exame no controle pré-nupcial ou pré-
natal. São 2 mil bebês que nascem com aids por ano em Minas
Gerais, e 20 mil no Brasil. Como o Brasil avançou, é necessário
tirarmos essas leis das gavetas, propor outras novas e fiscalizar para
que sejam executadas. A mais importante delas é a da
obrigatoriedade do exame de aids no pré-natal. Com  essa medida,
poderemos evitar o nascimento de 2 mil bebês com aids por ano
somente em Minas Gerais. Parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Ricardo Duarte - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Queria dizer que o exame do HIV faz pane do protocolo de pré-natal
no nosso Estado. Ele não pode ser obrigatório, até porque algumas
gestantes se negam a fazê-lo. Isso mostra outro problema, que é a
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pouca quantidade de gestantes que fazem pré-natal adequadamente
no Estado. Quase 700 Municípios de Minas já têm casos de aids
notificados. Também a taxa de mortalidade experimentou uma queda
de 9,8%, em 1996, para 6%, em 2005. Podemos dizer que os
cuidados das equipes de saúde com a gestante portadora do 1-11V,
associados à medicação durante a gestação e parto, além do uso de
medicamentos em recém-nascidos, contribuíram para a redução das
transmissões de mãe para filho.

Também o relatório do Unaids, programa conjunto das Nações
Unidas sobre HIV-aids, em relação ao Brasil, confirma esses dados e
também indica que as pessoas que vivem na pobreza e com baixo
índice de educação formal são as mais vulneráveis ao HIV. Além
disso, aponta para o crescimento do número de mulheres infectadas
no País e para o fato de que os novos grupos que se tornam mais
vulneráveis, além das mulheres, são os negros e os adolescentes,
como também os homens mais velhos.

O fone crescimento do número de novas infecções entre jovens
tornou-se uma tendência mundial. Pessoas entre 15 e 24 anos
respondem por 40% dos 4,3 milhões de novas infecções em 2006, ou
seja, 1.720.000. Na Rússia, situada numa região com um dos mais
altos índices de expansão da epidemia, 80% das pessoas que vivem
com HIV têm menos de 30 anos.

De um total de 39,5 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo
em 2006, 63% delas estão na África subsaariana. Dos diagnósticos
positivos, 37,2 milhões são adultos, 17,7 milhões representam
mulheres - maior número de mulheres até hoje registrado - e 2,3
milhões referem-se a crianças com menos de 15 anos.

Na América Latina, a epidemia se mantém estável: 1,7 milhões de
pessoas vivem com o HIV na região. O número de novas infecções
chega a 140 mil, e 65 mil pessoas perderam suas vidas em
decorrência da aids. O uso de drogas injetáveis e sexo entre homens
sem preservativos são as causas mais importantes de infecções em
diversos países da América Latina.

A Unaids reconhece o bom resultado da combinação entre
prevenção e tratamento, como ocorre no Brasil, que mantém a
epidemia sob controle.
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Em Minas Gerais, no VI Congresso Brasileiro de Prevenção das
DSTs e Aids, que aconteceu em novembro, em Belo Horizonte, o
Ministério da Saúde anunciou edital de compra de 1 bilhão de
preservativos para 2007. E, neste ano, foram distribuídos 148 milhões
de preservativos.

Também é importante registrar que a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, procurando combinar prevenção e tratamento da Aids,
lançará, numa grande festa popular, uma revista nesse dia l Q de
dezembro com o titulo "Saúde e Educação de Mãos Dadas contra a
Aids. Haverá um "show" gratuito do Pato Eu.

Também nós, aqui na Assembléia, estamos realizando atividades
educativas e distribuindo preservativos e o laço vermelho, que é
símbolo da luta contra aids e é visto como símbolo de solidariedade e
de comprometimento. Esperamos que esta Casa legislativa mantenha,
como uma tradição, a sua participação no dia 1 9 de dezembro,
expressando assim seu compromisso na luta contra a aids.

Aproveito a oportunidade para agradecer aos funcionários da Casa e
ao Presidente, que promoveu hoje - e promoverá amanhã e sexta-
feira - esse movimento para lembrar que a aids é uma doença grave,
mortal e passível de prevenção, especialmente se houver
solidariedade com as pessoas, pois o preconceito é odioso. Muito
obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada Lúcia Pacífico, telespectador da TV Assembléia, público
que nos acompanha nesta reunião, sinto-me no dever de vir a esta
tribuna para trazer alguns esclarecimentos, especialmente sobre uma
companhia que pertence a todos os mineiros: a Copasa. Ouvimos
desta tribuna uma denúncia e gostaria de dizer que todos nós
devemos ter um cuidado muito grande com aquilo que pertence ao
povo de Minas Gerais.

A Copasa é considerada a melhor companhia de saneamento do
Brasil - foi premiada recentemente -, e estamos acompanhando o
assunto aqui, na Assembléia Legislativa. E interessante observar que
hoje tivemos a leitura da solicitação de urgência para o projeto que
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trata da criação das suas subsidiárias: a das águas, a do Jaíba e a
dos Vales do Mucuri, São Mateus e Jequitinhonha.

E importante dizer isso para todos, pois parece que esse projeto
está sendo tocado sem os devidos cuidados. Ele chegou à
Assembléia Legislativa em junho deste ano, e, desde essa época, os
Deputados e o Estado de Minas Gerais, por meio da publicação no
órgão oficial dos Poderes do Estado, já têm conhecimento dele.

A Assembléia Legislativa, por meio de suas comissões,
especialmente a de Meio Ambiente e Recursos Naturais, já realizou
cinco audiências públicas. Ontem mesmo, tivemos a oportunidade de
estar na cidade de Araçual, e depois em Teófilo Otôni, discutindo esse
projeto. Hoje, na reunião da Comissão de Meio Ambiente, a
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, solicitamos os estudos
para a implantação das empresas.

Então, esta Assembléia votará um projeto cujo conteúdo os Srs.
Deputados e o povo de Minas Gerais conhecerão. De alguma forma,
esse projeto recebeu a atenção das comissões desta Casa e será
discutido. A decisão do Plenário da Assembléia Legislativa se dará
depois de uma discussão que ainda está acontecendo. Não sabemos,
mas, pela exigüidade do tempo, essa decisão não acontecerá neste
ano, talvez no próximo, na próxima legislatura. Aqueles que votaram
esse projeto já terão conhecimento até com esse novo dado, do
estudo pormenorizado feito.

Por isso, creio que devemos ter cuidado. Não se trata de uma
medida provisória. O governo não enviou à Assembléia Legislativa
uma medida provisória, não mandou um decreto; mandou um projeto
de lei que está sendo discutido. E é soberana a decisão deste
Plenário. Alguns poderão votar contrariamente, e outros poderão votar
favoravelmente. Não podemos aceitar que seja um decreto; não é. E
há um tempo para discussão. A partir daí, então, teremos a decisão
soberana deste Plenário, dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas.

Gostaria também de falar sobre a questão da lei delegada. Vejo
chegando aqui o atuante Deputado Miguel Martini. Deputado, tive o
cuidado de resgatar a lei delegada de 2000. Estamos diante de uma
solicitação de delegação por parte do Governador para tratar de
assuntos administrativos da administração direta do Estado, estão fora
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a administração indireta, as empresas; qualquer tratamento com os
funcionários efetivos do Estado. A solicitação da delegação não trata
de cargos e salários. O Deputado Miguel Martini se lembrará de que,
no governo passado, em que V. Exa. era Líder da Oposição, aqui,
neste Plenário, recebemos a solicitação do governo. Solicitação de
delegação ao Governador do Estado, de atribuição para elaborar leis
destinadas a proceder à revisão da remuneração dos servidores
públicos estaduais que especifica e a reestruturação de carreiras e de
quadros de pessoal das administrações direta e indireta do Poder
Executivo. Tínhamos as Leis Delegadas n 2s 41 a 48/2000. A
delegação tratava de competência para reajustamento de
remuneração dos servidores do Executivo, servidores da PMMG, da
Polícia Civil, extensão, reestruturação, carreira, quadro de pessoal. A
delegação solicitada agora trata de assuntos administrativos, não trata
de questões como esta. Aquela altura, ponderamos. E, ao final,
democraticamente, votamos contra. Creio que isso é de fundamental
importância.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite,
agradeço o aparte. Participei apenas de parte do discurso de um
Deputado que ocupou a tribuna para criticar essa lei delegada que o
Governador, oportunamente, solicita. Tive o mesmo espanto que V.
Exa. No passado, o mesmo Deputado que fez isso fazia parte do
governo, aliás, foi Líder do Governo Itamar Franco. Na época, era
tudo bonitinho porque era do governo; e agora, com grandes e graves
diferenças, que V. Exa. enumerou.

Naquele momento, pedia-se uma carta branca para fazer coisas
absurdas e nos levantamos contra o quq era solicitado.

No início do governo Aécio Neves, ele também solicitou uma lei
delegada a esta Casa, que foi votada, o que tornou possível a
realização do 'choque de gestão 1", que trouxe extraordinários
resultados para o povo mineiro, tanto que ele foi eleito no primeiro
turno, com 77% da preferência do eleitorado.

O Governador pretende dar celeridade ao processo, o que é
razoável, sensato. Se não votarmos a lei delegada agora, teremos que
esperar 15 de fevereiro, para que chegue a esta Casa. Até que as
comissões se constituam, demorará entre 15 e 30 dias, ou seja, as
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discussões irão começar no meio de abril. Com isso, a reforma
administrativa pretendida pelo governo e necessária para o
aprimoramento do choque de gestão ocorrerá apenas no final do ano
que vem. O Governador quer condições para dar celeridade ao
aprimoramento.

Deputado João Leite, apenas será aprimorado esse órgão colocado
nessa secretaria, talvez pela experiência dos últimos quatro anos,
talvez aqui funcione um pouco melhor, pois economizamos mais,
otimizamos os recursos e a máquina pública.

Quem está contra, quem pretende obstruir assume uma posição
individual e livre, a qual respeitamos profundamente. Entretanto,
pergunto-me: não deixar que o Governador tenha esse instrumento
para mais rapidamente dar melhores condições de segurança,
saneamento básico, geração de novos empregos, crescimento da
economia de Minas Gerais só para estar contra, só para dizer que é
contra? Isso não é justo com a sociedade mineira.

Tenho certeza de que esta Casa dará a delegação. Queremos
trabalhar com esse objetivo porque é bom para o povo mineiro, e não
porque é bom para o Governador Aécio Neves. O governo se iniciará
no dia 1P11/2007 já com a nova máquina administrativa gerando
benefícios. Como bem disse V. Exa., não será alterada nenhuma
questão fundamental dos direitos dos servidores. Apenas teremos um
novo modelo de governo, o que é normal em todas as administrações
que iniciam um novo mandato. Parabéns a V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini, pela
sua contribuição. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, concederei aparte
com muito prazer, pois sei que tem uma grande contribuição, pois está
sempre atento a todas essas questões.

A luz das palavras do Deputado Miguel Martini, lembro-me de que,
no início deste governo, quando a Assembléia concedeu a delegação,
constituímos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes.
Havia praticamente seis pastas para uma secretaria e algumas
dúvidas. A política da criança e do adolescente, por exemplo, deveria
ficar com a Subsecretaria de Direitos Humanos ou com a
Subsecretaria de Assistência Social? Havia essa dúvida. Eu achava
que deveria ser na de Assistência Social. 0 governo achava que era
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na de Direitos Humanos, onde ficou. Hoje há uma certeza de que
deve ser na Secretaria de Ciência e Tecnologia. São esses ajustes
que o governo quer realizar.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Serei breve, pois
quero apenas ratificar as palavras brilhantes de V. Exa., como
também as do Deputado Miguel Martini, que disseram exatamente o
que eu gostaria de produzir neste momento, construindo esse
pensamento proativo quanto à lei delegada. Hoje pela manhã, na
nossa Comissão, tive o prazer de ler a mensagem do Governador, a
qual é o aprimoramento da primeira oportunidade que esta Casa lhe
delegou do choque de gestão.

Estamos na fase nova do governo. Não digo que a aprovação desse
instrumento seja indispensável, mas imprescindível. O Deputado
Miguel Martini disse algo interessante. Precisamos aprovar agora
porque ganharemos tempo. Não podemos perder mais tempo. Ao
assinar o contrato com o Bird, o Governador trará investimentos para
a indústria e a telefonia celular. Esta Casa não haverá de negar esse
instrumento maior, pois já concedemos e deu certo. O Estado de
Minas Gerais é invejável, vários Governadores e Secretários de
Desenvolvimento Econômico vêm a Minas conhecer de perto as
ações que o Governador já desempenhou e o choque de gestão.

Portanto esta Casa não pode deixar de aprovar esse instrumento, o
qual entendemos ser jurídico, legal e constitucional, nem de
testemunhar ao governo que queremos o desenvolvimento do nosso
povo e da nossa gente. Parabéns a V. Exa., que sempre tem usado a
tribuna para reflexões profundas, sérias e importantes. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
traz uma grande contribuição, pois já apreciou a mensagem do
Governador na Comissão de Constituição e Justiça.

Gostaria de falar também em defesa do nosso Líder, o Deputado
Alberto Pinto Coelho. Ele falou da confiança do povo de Minas e desta
Casa neste governo. Quando disse que o povo de Minas deseja que a
Assembléia dê a delegação, tratava dessa confiança adquirida por
este governo, a qual o povo de Minas tem demonstrado. Esta Casa
também tem demonstrado sua confiança no governo. O governo tem
demonstrado uma relação muito respeitosa com esta Casa. Como
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Secretário, estive aqui com meus companheiros de secretariado do
Governador Aécio Neves, discutindo a carteira de projetos
estruturadores do governo.

Nasceu, nesta Casa, o Projeto Estruturador da Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas e o Minas Esporte, com várias ações
importantes, como o Campos de Luz, iluminação dos campos, e o
Programa Curumim, grande idéia do ex-Secretário João Pinto Ribeiro
e que proporciona às crianças uma jornada ampliada na escola.

Parece-me que agora será uma decisão de todos os Deputados.
Aqueles que são a favor votarão favoravelmente. A época, eu e os
Deputados Miguel Martini e Sebastião Costa, aqui presentes, demos
nosso voto contrário àquela delegação.

Agradeço, Sr. Presidente, o tempo que V. Exa. me concedeu para
este encerramento. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Com relação à referência feita às

audiências públicas realizadas ontem no Vale do Jequitinhonha, do
Mucuri e São Mateus: uma foi em Araçuaí na parte da manhã, e em
Teófilo Otôni na parte da tarde.

Gostaria primeiramente de dizer que essas audiências constam de
toda a tramitação do projeto. O projeto passou pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais a nosso pedido. Vale lembrar que, em
junho, quando o projeto chegou à Assembléia, fizemos uma audiência
pública na comissão, em tempo recorde. O projeto de lei envolve a
criação de subsidiárias para a questão das águas minerais no Sul de
Minas: Caxambu, Araxá, Cambuquira e Lambari; e outra subsidiária
para o Jaíba - projeto de irrigação. E uma terceira, que envolve as
cidades dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, Norte de
Minas e de localidades de qualquer região do Estado onde há déficit
operacional. Em todo lugar, todo Município que dá prejuízo para a
Copasa, querem fazer uma subsidiária. Fomos lá porque a população
dos Vales estava sem saber, os próprios Prefeitos e as Câmaras de
Vereadores não conhecem o projeto.
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Está sendo anunciado como se tivessem sido muito boas, como se
os Prefeitos tivessem apoiado, assim como a população. Isso não é
verdade. Primeiramente, não cumprimos a finalidade da reunião. Pela
primeira vez, Sr. Presidente, tive que falar no final de uma audiência
pública que não cumprimos a finalidade da reunião. Apenas esgotado
o prazo da audiência, declaramos que ela estava encerrada. Até
porque os representantes da Copasa, do governo estadual e os
Deputados da base, às 1 7h3Omin, retiraram-se da audiência sem
dizer nem o motivo. Para mim, disseram que era questão do horário
de saída do avião, mas a população já havia feito várias perguntas,
que estavam anotadas, e eles simplesmente se retiraram sem
responder às perguntas. Haverá ainda uma última audiência aqui na
Assembléia, quem sabe para respondê-las.

Ficou claro que, em 32 anos de Copasa, não foram cumpridos os
seus objetivos para os quais foi criada, porque quer criar uma
subsidiária para fazer o que é obrigação da Copasa, criar uma nova
empresa para cumprir aquilo que é sua função. Ficou claro que ela
não cumpriu.

Todos somos e continuaremos sendo favoráveis a saneamento
básico para todos, água de qualidade e quantidade suficiente para
todos. E a questão do lixo, que a Copasa, de acordo com seu
estatuto, poderia tratar também. Isso é unânime, todos lá são a favor.
Os Prefeitos se manifestaram a favor do saneamento, do direito do
povo do Vale, que ainda não lhes foi garantido. Quanto ao projeto,
eles ainda nem o conhecem.

O projeto de subsidiárias não está ainda bem explicado; não foi
explicado, detalhado nada ainda sobre o projeto piloto, que fomos
conhecer lá; os estudos de viabilidade não foram concluídos.

Ouviremos em uma audiência na próxima semana sobre os estudos.
Temos bom senso. Queremos conhecer para votar com consciência e
clareza.

Finalmente, quero dizer que a Bancada do PMDB, hoje, apresentou
requerimento, que passou pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, solicitando informações sobre as ações da Copasa
na Bolsa de Valores. Temos de saber sobre isso também. Eu,
particularmente, e outros Deputados pedimos ao Tribunal de Contas
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uma auditoria plena da Copasa, para sabermos o porquê de ter
recebido tanto dinheiro. Ontem, o representante do governo federal
nos disse que a Copasa recebeu dinheiro do exterior, a fundo perdido.
Qual a situação da Copasa agora? Podemos ou devemos aprovar a
criação de suas três subsidiárias? Como estão as suas contas? Daqui
a dez ou quinze dias - não me lembro bem da data -, faremos a última
audiência, para podermos votar com consciência. Como
representantes do povo, temos de ter clareza. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ontem, a Comissão de Meio
Ambiente desta Assembléia, da qual faço parte e cujo Vice-Presidente
é o Deputado Doutor Ronaldo, deixou Belo Horizonte por volta das 7
horas. Fomos a Araçuaí e Teófilo Otôni. Eu e o Deputado Doutor
Ronaldo não participamos da mesa, como os outros Deputados,
porque estava repleta. Além dos convidados do governo federal, havia
uma convidada da UFMG. Infelizmente, tivemos muita dificuldade de
falar. A reunião em Teófilo Otôni estendeu-se, mas tínhamos de voltar
a Belo Horizonte. Havia uma reunião extraordinária nesta Casa, às 20
horas.

Como o Deputado não usou todo o seu tempo, deu-me oportunidade
de defesa, bem como de defender os outros Deputados que viajaram
para participar de um debate e tiveram até dificuldade de ter direito à
fala. Mas, ainda bem que temos um Regimento, que nos permite fazer
isso. Saímos daqui ontem para essa discussão e participaremos das
próximas audiências.

Hoje, não tivemos prejuízo. Houve um requerimento, parece-me que
para ser votado ontem - votado e aprovado pela Comissão de Meio
Ambiente, hoje, em reunião iniciada às 9h30min.

Portanto, Sr. Presidente, estivemos em Araçuaí e Teófilo Otôni, eu e
os Deputados Doutor Ronaldo, Arlen Santiago, Fábio Avelar, Gil
Pereira e a Deputada EIbe Brandão. Deixamos Teófilo Otõni no final
do tempo previsto, de volta a Belo Horizonte. Muito obrigado pela
oportunidade de fazer esta defesa, em meu nome e dos meus colegas
que, ontem, viajaram para cumprir o seu papel como parlamentares.

22 Parte (Ordem do Dia)
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1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a 1? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que , em virtude do recebimento

da Mensagem n 2 696/2006, do Governador do Estado, solicitando,
conforme o disposto no art. 69 da Constituição Estadual, que seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n
3.374/2006, de sua autoria, que altera a Lei n 2 6.084, de 15/5/73, e
autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, o referido projeto passa
a tramitar em regime de urgência, nos termos do art. 208 do
Regimento Interno.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n2 9, o Requerimento n9
7.003/2006, 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 do
Trabalho - aprovação, na 22 Reunião Ordinária, em 28/11/2006, dos
Projetos de Lei ns 1.09212003, do Deputado João Bittar, 3.083/2006,
do Deputado Antônio Genaro, 3.394/2006, da Deputada Maria Tereza
Lara, 3.46112006, do Deputado Célio Moreira, 3.524/2006, do
Deputado Ivair Nogueira, 3.572/2006, do Deputado Roberto Ramos,
3.575 e 3.580/2006, do Deputado Dinis Pinheiro, 3.581/2006, do
Deputado Fábio Avelar, 3.583/2006, do Deputado Mauri Torres,
3.584/2006, do Deputado Miguel Martini, 3.586 e 3.58712006, da
Deputada Ana Maria Resende, 3.588/2006, do Deputado Célio
Moreira, 3.59312006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.594 e
3.595/2006, do Deputado Sebastião Costa, 3.597/2006, do Deputado
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Doutor Viana, 3.600/2006, do Deputado Biel Rocha, 3.609/2006, do
Deputado Célio Moreira, 3.610, 3.612 a 3.614/2006. do Deputado
Doutor Viana, 3.615/2006, da Deputada Maria Tereza Lara,
3.624/2006, do Deputado Dimas Fabiano, 3.62512006, do Deputado
Carlos Gomes, 3.627 e 3.628/2006, do Deputado Laudelino Augusto,
3.630/2006, do Deputado Célio Moreira, 3.63312006, do Deputado
Antônio Júlio, 3.634/2006, do Deputado Célio Moreira, 3.63812006, do
Deputado João Leite, 3.640/2006, do Deputado Roberto Ramos,
3.643/2006, da Deputada Vanessa Lucas, 3.647/2006, do Deputado
Ivair Nogueira, 3.649 e 3.650/2006, da Deputada Maria Olívia,
3.664/2006, do Deputado José Milton, 3.667/2006, do Deputado André
Quintão, e dos Requerimentos ns 6.935 e 6.949/2006, do Deputado
Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 16 Reunião Ordinária, em
28/11/2006, dos Projetos de Lei n 2s 2.906/2005, do Deputado Paulo
Piau, 3.143/2006, do Deputado Célio Moreira, 3.366/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.40912006, do Deputado Padre João,
e 3.52512006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Transporte -
aprovação, na 14 Reunião Ordinária, em 28/1112006, dos
Requerimentos ns 6.939/2006, do. Deputado Sebastião Helvécio, e
6.941, 6.942 e 6.948/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Segurança Pública - aprovação, na 20 1 Reunião Ordinária, em
28/11/2006, dos Projetos de Lei n os 3.416/2006. do Deputado André
Quintão, 3.63512006, do Governador do Estado, e 3.671/2006, do
Deputado Paulo Cesar; e de Administração Pública - aprovação, na
222 Reunião Ordinária, em 28/11/2006, do Requerimento n9
6.958/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n Q 2.972/2006, e do
Deputado Doutor Viana, solicitando tramitação em regime de urgência
para o Projeto de Resolução n2 3.76812006 (Cumpra-se.).

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
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 30, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 159 LEGISLATURA, EM 14/11/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonardo Moreira, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Moreira, 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 ela se destina a apreciar matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei flQ 3.671/2006 em
turno único, para o qual designou relator o Deputado Sargento
Rodrigues. Passa-se à 1 2 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1 2 turno, o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n9 3.02712006, na forma do Substitutivo n 9 1 da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-
se à 21 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n 2s 3.485 e 3.500/2006 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). O Projeto de Lei n g 3.416/2006 é
retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprir pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.886 e
6.887/2006. Os Requerimentos n°s 6.885 e 6.890/2006 são retirados
de pauta a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2006.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Leonardo Moreira - Sargento

Rodrigues.	-
ATA DA 20 ? REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 28/11/2006
Às 9h15min, comparecem no auditório do Colégio Nazaré de

Araçuaí os Deputados Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite
e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, as Deputadas Elbe Brandão e Elisa Costa e os
Deputados Gil Pereira, Arlen Santiago e Fábio Avelar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
projeto "Vida no Vale" e o projeto-piloto desenvolvido pela Copasa-MG
em Municípios do Vale do Jequitinhonha com o objetivo de reduzir
custos operacionais em sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. A Presidência interrompe ai? Parte da reunião
para ouvir os Srs. Márcio Murta Kangussu, Secretário de Estado de
Reforma Agrária; Tadeu Barreto Guimarães, Sub-Secretário de
Estado de Planejamento e Orçamento da Seplag; Guido Itamar Xavier
Andrade, Secretário Municipal de Governo de Araçuaí; Márcio
Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa-MG; as Sras.
Jaqueline Pinheiro Neiva, Vereadora da 1 1 Secretaria da Câmara
Municipal de Araçuaí; Isabel Cristina Chiodi de Freitas, do
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de
Engenharia da UFMG; o Sr. Ernani Ciríaco de Miranda, Coordenador
do Programa de Modernização do Setor de Saneamento do Ministério
das Cidades; e José Maria dos Santos, Presidente do Sind'Agua, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra à Deputada Elisa Costa, autora do requerimento que deu
origem ao debate, e, em seguida, tece considerações iniciais. Logo
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após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite -

Carlos Comes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N

65712006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n O 657/2006, de autoria do Fórum

Mineiro de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Estadual
de Alimentação Escolar, do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional - Consea -, das Comissões Regionais de
Segurança Alimentar e Nutricional do Consea e do Conselho Regional
de Nutricionistas da 4e Região, solicita o aumento para 50 do número
de Tanques Comunitários de Coleta de Leite a Granel, acrescentando
R$750.000,00 na meta financeira, com a inclusão de máquinas de
pasteurização do leite em número proporcional ao de tanques.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/1112006, uma

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 3 da Lei & 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.
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A proposta em epígrafe solicita o aumento para 50 do número de
Tanques Comunitários de Coleta de Leite a Granel, acrescentando
R$750.000,00 na meta financeira, com a inclusão de máquinas de
pasteurização do leite em número proporcional ao de tanques, no
âmbito da Ação 1.187, integrante do projeto estruturador Minas sem
Fome (Programa 382).

A preocupação dos requerentes com o número de unidades de
coleta e de armazenamento de leite a granel que se pretende
implantar por meio da Ação 1.187, no âmbito do projeto estruturador
Minas sem Fome (Programa 382), é justa. De fato, 25 unidades são
insuficientes para atender à demanda de todo o Estado. No entanto,
nós nos posicionamos pela manutenção dessa meta física, por
entender que é uma ação recente, que necessita ser validada, para,
depois, ter ampliada sua meta.

Concordamos, no entanto, com a proposta de instalar máquinas de
pasteurização de leite, em número proporcional ao de tanques
comunitários de coleta e de armazenamento de leite implantados, por
entendermos que contribuirá para a agregação de valor ao produto
assim beneficiado. Em razão disso, apresentamos um requerimento,
anexo a este parecer, solicitando à Emater a elaboração de estudos
com vistas a verificar essa possibilidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n2 65712006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N9

659/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa & 659/2006, do Fórum Mineiro de

Assistência Social, do Conselho Estadual de Assistência Social, do
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, da União dos
Conselhos Municipais de Assistência Social e do Conselho Regional
de Serviço Social, solicita reordenar a ação Poupança Jovem,
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transferindo-a para a unidade orçamentária Fundo Estadual de
Assistência Social - Feas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 9 3.644/2006, que dispõe sobré a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 3 da Lei n 2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita reordenar a ação Poupança Jovem,
transferindo-a para a unidade orçamentária Fundo Estadual de
Assistência Social - Feas.

De fato, em observância ao estabelecido pela Política Nacional de
Assistência Social - PNAS - e pela Norma Operacional Básica do
Sistema único de Assistência Social - NOB-Suas -, que a
regulamenta, as ações, os serviços, os projetos e os programas de
assistência social devem ser financiados com recursos dos fundos de
assistência social, instituídos em cada esfera de governo, a fim de
assegurar a gestão unificada e o controle societário dessas ações.

A Constituição da República, de 1988, integra a assistência social à
seguridade social, e seu financiamento está previsto no art. 195, o
qual determina que, por meio de orçamento próprio, as políticas que
compõem o tripé da seguridade social (saúde, assistência social e
previdência social) serão financiadas por toda a sociedade, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das contribuições sociais.

No sistema descentralizado e participativo da assistência social,
ope racional izado pelo Sistema único da Assistência Social - Suas -' a
instância de financiamento é representada pelos Fundos de
Assistência Social nas três esferas de governo. No âmbito estadual, o
Feas, criado pela Lei n 9 12.227, de 2/7196, tem o objetivo de garantir
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condições financeiras para o desenvolvimento das ações de
assistência social a cargo do Estado e de administrar os recursos
destinados a esse fim.

Com base na PNAS, na NOB-Suas, na legislação mineira afeta à
política de assistência social e ao Feas, "o financiamento dos
benefícios se dá de forma direta aos seus destinatários, e o
financiamento da rede socioassistencial se dá mediante aporte próprio
e repasse de recursos fundo a fundo, bem como de repasses de
recursos para projetos e programas que venham a ser considerados
relevantes para o desenvolvimento da política de assistência social
em cada esfera de governo, de acordo com os critérios de partilha e
elegibilidade de Municípios, regiões e, ou, Estados e o Distrito
Federal, pactuados nas comissões intergestoras e deliberados nos
conselhos de assistência social." (PNAS, pág. 47.)

O propósito é, então, o de respeitar as instâncias de gestão
compartilhada e de deliberação da política nas definições afetas ao
financiamento dos serviços, programas, projetos e benefícios
componentes do Suas.

A questão demandada, embora relevante nos termos da adequação
às normas que regulamentam a prestação de serviços
socioassistenciais e seu financiamento, não se aplica à Ação 4.457 -
Poupança Jovem - por razões técnicas. Trata-se de um mecanismo de
transferência de renda para adolescentes entre 15 e 18 anos, com
condicional idades. Assim, em face do descumprimento de cláusulas
pactuadas, existe a possibilidade de retorno dos recursos ao Estado, o
que demanda flexibilidade. De outra forma, se a unidade orçamentária
fosse transferida para o Feas, na eventualidade de algum retorno dos
recursos, estes deveriam passar a incorporar o património do Fundo,
o que não se aplica aos objetivos da ação em análise.

Por essas razões, não acolhemos a proposta em tela.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa n 2 659/2006.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - André

Quintão.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2
667/2006

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa flQ 667/2006, de autoria do Conselho
Estadual de Alimentação Escolar de Minas Gerais - CAE-MG -, do
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais -
Consea-MG -, das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e
Nutricional de Minas Gerais do Consea-MG, do Conselho Regional de
Nutricionistas da 4 Região, do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar
e Nutricional, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, solicita a ampliação, no Orçamento do Estado para
2007, dos recursos ordinários destinados ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE -, do valor de R$500.000,00 para
R$37.893.000,00.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1112006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação:
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n. 9 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme
determina o art. 3 2 da Lei n 2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe sugere que seja ampliado o aporte de
recursos do tesouro estadual para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE -, em 50% em relação ao previsto no
Orçamento do Estado para 2007, a fim de garantir a segurança
alimentar e nutricional de crianças e adolescentes matriculados em
creches, pré-escolas e no ensino fundamental.

O FNDE repassa diretamente às unidades executoras do PNAE os
recursos para a alimentação escolar, exigindo, em contrapartida, a
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complementação desses recursos, mas não determina percentuais ou
valores fixos para o cumprimento dessa obrigação.

Pela primeira vez, o orçamento estadual para 2007 prevê
complementação orçamentária do Projeto 483 - Alimentação Escolar,
Programa 269, com o valor de R$500.000,00. Anteriormente, a
complementação estadual era inferior a esse valor e não tinha
visibilidade orçamentária, uma vez que as despesas com recursos
próprios ficavam diluídas em outros projetos e atividades. A alocação
dos recursos estaduais na dotação específica da merenda escolar
proporciona maior transparência na execução do programa.

Corroboramos a preocupação das entidades autoras quanto ao fato
de o volume de recursos estaduais a ser investido no Programa de
Alimentação Escolar mostrar-se ainda insuficiente, considerando-se a
magnitude da missão a ser cumprida e a co- responsabilidade
constitucionalmente atribuída aos Estados na promoção da
alimentação de qualidade para os alunos da rede pública. No entanto,
nesse momento não há disponibilidade orçamentária para incremento
dos recursos para o programa de alimentação escolar, lembrando,
nessa oportunidade, que a Ação Alimentação Escolar para o Ensino
Médio, a ser desenvolvida a partir de 2007, contará unicamente com
recursos do Estado.

Dessa forma, somos favoráveis a instar o Poder Executivo a se
empenhar em suplementar a dotação destinada ao Programa de
Alimentação Escolar, em momento oportuno, ao longo do exercício de
2007, o que fazemos por meio de encaminhamento de ofício à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n2 667/2006, na formado requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

668/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa n 2 668/2006, do Conselho Estadual
de Participação e Integração da Comunidade Negra, solicita a
inclusão no PPAG de 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 socioeconâmica da comunidade negra e
de outros grupos étnicos excluídos, em consonância com a política de
promoção da igualdade racial.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 811112006, uma

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 9 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n9 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciaçãa

A proposta em epígrafe solicita a inclusão no PPAG de 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.

Importa ressaltar que a Lei n 2 16.314, de 10/8/2006, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2007 e dá outras providências (LDO),
preconiza, em seu art. 39, parágrafo único, II, que a revisão do Plano
Plurianual e a Lei Orçamentária deverão conter programas que
promovam, entre outras ações afirmativas, a igualdade racial, com
ações voltadas à gestão não racista de políticas públicas em todas as
áreas, principalmente saúde, assistência social, segurança pública e
proteção da criança e do adolescente, em consonância com as
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diretrizes estabelecidas nas Conferências Estadual e Nacional de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Analisando o projeto de lei de revisão do PPAG 2004-2007,
exercício de 2007, observamos a introdução da Ação 4.445 -
Promoção dos Direitos da Mulher - no âmbito do Programa 0630 -
Promoção dos Direitos Humanos. Essa ação tem como finalidade
implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas estaduais da
mulher, além de capacitar os profissionais de serviços especializados
voltados para mulheres vítimas de violência. Entendemos tratar-se de
atividades que seriam desenvolvidas por um órgão de coordenação e
acompanhamento da execução das políticas de promoção dos direitos
da mulher, semelhante ao que poderia ser desenvolvido por uma
coordenadoria de promoção da igualdade racial.

Dessa forma, concluímos que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - poderia proceder a estudos com
vistas a verificar a possibilidade de implantação de um novo órgão,
vinculado à Superintendência de Direitos Humanos da Subsecretaria
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - Sedese -, que seria responsável pela coordenação
e pelo acompanhamento da execução das políticas de promoção da
igualdade racial no Estado, nos moldes do previsto pela Ação 4.445,
direcionada à promoção dos direitos das mulheres. Esse seria, então,
o objeto do requerimento por meio do qual acolheremos esta proposta
de ação legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nç 66812006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente e relatora - Doutor Ronaldo - André

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

671/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n Q 671/2006, do Conselho Estadual

de Participação e Integração da Comunidade Negra, solicita a
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destinação de R$174.857,68 para ações do Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 39 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a destinação de recursos de
R$174.857,68 para ações do Conselho Estadual de Participação e
Integração da Comunidade Negra.

Esse Conselho, criado pelo Decreto n 2 28.071, de 12/5/88, alterado
pelo Decreto n 2 30.578, de 5112189, tem por objetivo desenvolver
estudos relativos à condição da comunidade negra e propor medidas
que visem à defesa de seus direitos, à eliminação das discriminações
que a atingem e à sua plena inserção na vida socioeconômica, política
e cultural do Estado.

A proposta em pauta visa à ampliação de recursos no âmbito da
Ação 2699 - Ope racionalização das Ações do Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra -, com o objetivo de
investir nas ações rotineiras do Conselho e em ações
descentralizadas de fomento à constituição de conselhos municipais e
regionais de defesa dos direitos da comunidade negra. Concordamos
com a preocupação dos proponentes, mas entendemos tratar-se de
obrigações regulares da entidade, conforme o disposto nos incisos IV
e V do art. 29 do Decreto flQ 30.578, de 511211989.

Dessa forma, acolhemos a proposta por meio da apresentação de
requerimento, pleiteando o envio de ofício à Superintendência de
Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
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-, solicitando apoio às atividades de descentralização do Conselho
Estadual de Participação e de Integração da Comunidade Negra, de
fomento à constituição de conselhos municipais e regionais de defesa
dos direitos da comunidade negra, bem como de assessoria e de
orientação aos já existentes, conforme o disposto nos incisos IV e V
do art. 2 2 do Decreto n 30.578, de 5/12/89.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n 671/2006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente e relatora - André Quintão - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

692/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n 2 692/2006, da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura no Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
solicita 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.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1112006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/1112006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei & 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - (2004-
2007), exercício de 2007, e dá outras providências, conforme
determina o art. 32 da Lei n 2 15.033, de 201112004. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe requer auxílio do poder público para a
construção do Centro de Apoio ao Trabalhador, que, segundo
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informação da Fetaemg, abrigará cursos de formação de docentes e
especialistas do campo, bem como outras iniciativas de capacitação
do trabalhador rural. O centro também recepcionará trabalhadores que
precisam se deslocar para a Capital para realizar consultas e
tratamentos médicos.

O curso de formação de docentes, que é oferecido nas áreas de
Letras, Matemática, História e Pedagogia, com ênfase em Educação
no Campo, atende a 180 trabalhadores assentados pela reforma
agrária que provêm das diversas regiões do Estado. Sua realização é
possível graças a um convênio entre a Fetaemg, o Incra e a
Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina, unidade associada da
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg. Para a realização
do curso, foram cedidas à Fetaemg as dependências de uma escola
estadual, mas somente para o mês de janeiro de 2007. Não há ainda
local disponível para o prosseguimento das aulas no mês de julho do
próximo ano.

Reconhecemos que a construção do Centro de Apoio ao
Trabalhador consiste em uma importante contribuição por parte da
Fetaemg para a melhoria de condições de trabalho, saúde e formação
dos trabalhadores rurais. Assim, propomos o atendimento à sugestão
em análise, por meio de solicitação à Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana - Sedru - de estudo da viabilidade técnica e
financeira para a formalização de convênio visando à construção do
referido Centro.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n 9 692/2006 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - André

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N

697/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n 69712006, da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg -, objetiva
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destinar recursos orçamentários para atender e viabilizar as políticas
públicas dirigidas às mulheres, segundo as demandas aprovadas no
Fórum Técnico Legislativo das Políticas Públicas para as Mulheres -
Força para Avançar.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1112006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 31 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva destinar recursos orçamentários
para atender e viabilizar as políticas públicas dirigidas às mulheres,
segundo as demandas aprovadas no Fórum Técnico Políticas
Públicas para as Mulheres - Força para Avançar.

A violência praticada contra a mulher, em razão da dominação e da
exploração baseadas na diferença de gênero, não conhece barreiras
etárias, religiosas, geográficas ou de classe. Trata-se de violência
cometida em razão da discriminação entre homens e mulheres, a
partir da suposição cultural de que exista a superioridade dos
primeiros. Para prevenir e erradicar esse tipo de violência, portanto, é
necessário também estabelecer uma discriminação, dessa vez
positiva, a favor das mulheres.

Importa ressaltar, ainda, que a Lei n 2 16.314, de 10/8/2006, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências (LIDO),
preconiza que a revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária
deverão conter programas que promovam, entre outras ações
afirmativas, a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres,
com ações voltadas para o acesso à escolarização, a inclusão de
mulheres vulnerabilizadas, com ênfase na geração de emprego e
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renda, e o atendimento materno-infantil, em consonância com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas - ONU.

Entre as demandas aprovadas pelo Fórum Técnico Políticas
Públicas para as Mulheres, podemos citar a criação de um órgão
estadual especializado em políticas para as mulheres, a criação de
conselhos municipais e a instalação de varas especializadas para o
atendimento das mulheres.

Analisando o projeto de lei de revisão do PPAG 2004-2007,
exercício de 2007, observamos a introdução da Ação 4445 -
Promoção dos Direitos da Mulher - no âmbito do Programa 0630 -
Promoção dos Direitos Humanos. Essa ação tem como finalidade
implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas estaduais da
mulher, além de capacitar os profissionais de serviços especializados
voltados para mulheres vítimas de violência. Entendemos tratar-se,
então, das atividades que seriam desenvolvidas por um órgão de
coordenação e acompanhamento da execução das políticas de
promoção dos direitos da mulher, conforme o deliberado pela N
Conferência Estadual das Mulheres (2004) e pelo Fórum Técnico
Políticas Públicas para as Mulheres (2005).

Dessa forma, concluímos que a Ação 4445 atende aos objetivos da
proposição em análise. Assim, acolhemos a proposta, por meio da
apresentação de requerimento, pleiteando o envio de ofício à
Superintendência de Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos
Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese -, solicitando apoio às atividades de coordenação e
acompanhamento da execução das políticas de promoção dos direitos
da mulher, em conformidade com as deliberações da 19 Conferência
Estadual das Mulheres e do Fórum Técnico Políticas Públicas para as
Mulheres.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n 2 697/2006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - André

Quintão.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2
703/2006

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n 2 703/2006, da Federação das
Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil, objetiva apoiar
financeiramente pelo menos 50 entidades sem fins lucrativos que
tratam e promovem a reinserção social de usuários de álcool e outras
drogas, com o valor de R$2.500.000,00 para adequação à Norma 101
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e custeio do
tratamento de usuários que não tenham como arcar com a despesa.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 1511112006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006, uma

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 3 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva apoiar financeiramente pelo menos
50 entidades sem fins lucrativos que tratam e promovem a reinserção
social de usuários de álcool e outras drogas, com o valor de
R$2.500.000,00 para adequação à Norma 101 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa - e custeio do tratamento de usuários
que não tenham como arcar com a despesa.

A Ação 4352 - Proteção Social Básica - Apoio à Estruturação da
Rede Complementar de Suporte ao Dependente Químico -, integrante
do projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas, é
uma das ações que operacionalizam o disposto no Decreto nY 44.107,
de 14 de setembro de 2005, que cria o Programa Rede Complementar
de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico. Conforme o
art. 1 2 do referido decreto, estão entre os objetivos do programa:
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"Art. l -
- estabelecer uma rede de cooperação com entidades e grupos da

sociedade civil que desenvolvam projetos na área de prevenção,
tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool e
outras drogas, objetivando integrar ações no Estado;

II - reconhecer a importância da intervenção comunitária na
prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários e
dependentes de álcool e outras drogas, bem como estabelecer
critérios mínimos de atuação que possibilitem a melhoria da qualidade
e do acesso a esses serviços;

III - fomentar estratégias de capacitação profissional, objetivando a
reinserção social de usuários de álcool e outras drogas; e

IV - estimular e acompanhar a realização de cursos, seminários e
demais eventos de capacitação na área, direcionados a gestores
públicos, coordenadores de serviços, profissionais que atuam na área
e dirigentes de entidades parceiras, visando à melhoria da qualidade
dos serviços a serem prestados".

A finalidade da Ação 4352 é a de acolher, orientar e apoiar ações de
prevenção, tratamento e reinserção social e encaminhar os
dependentes químicos e familiares ao serviço de atendimento ao
usuário de álcool e outras drogas, prestados por entidades,
credenciando-as na rede complementar de suporte social.

A Resolução RDC n2 101, de 30/5/2001, da Anvisa, normatiza o
funcionamento de serviços públicos e privados de atenção às pessoas
com transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias
psicoativas. Por essa resolução, os serviços de vigilância sanitária
estaduais e municipais devem observar o nela disposto para o
licenciamento sanitário desses serviços.

Acolhemos, então, a proposta, com a apresentação de
requerimentos, pleiteando o ofício à Subsecretaria Antidrogas da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
Sedese -, sugerindo empenho na ampliação do número de entidades
apoiadas pela Ação 4352 - Proteção Social Básica - Apoio à
Estruturação da Rede Complementar de Suporte ao Dependente
Químico - e apoio a essas entidades na adequação de suas
instalações ao disposto na Resolução RDC n Q 101, de 30/5/2001, da
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Anvisa, bem como à Secretaria de Estado de Saúde, sugerindo a
realização de campanhas de divulgação do disposto na referida
resolução, diretamente ou em conjunto com os órgãos de vigilância
sanitária municipais, com vistas à adequação e adesão das entidades
prestadoras de serviço de atenção ao dependente químico a essa
normatização.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa ng 703/2006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - André

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N

709/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n g 70912006, da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, do Fórum
de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente e do
Fórum Mineiro de Educação Infantil, solicita a ampliação de recursos
para o atendimento de crianças e adolescentes retirados da situação
de trabalho, no âmbito da Ação 4605 - Proteção Social Especial -
Erradicação do Trabalho lnfantil/Peti-Jornada Ampliada.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/1112006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 9 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 3 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a ampliação de recursos para o
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atendimento de crianças e adolescentes retirados da situação de
trabalho, no âmbito da Ação 4605 - Proteção Social Especial -
Erradicação do Trabalho Infantil/Peti-Jornada Ampliada.

A proibição do trabalho infantil é disciplinada pela Constituição da
República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei
Federal n 8.069, de 13/7/90 -, dispositivos legais que afirmam a
incompatibilidade entre o desenvolvimento integral das crianças e dos
adolescentes e a obrigatoriedade do trabalho. O art. 60 do ECA proíbe
qualquer trabalho a menores de 14 anos, reafirmando o disposto no
art. 7, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e proíbe
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

O trabalho precoce tira da criança e do adolescente a oportunidade
de estudar, de brincar e de conviver com pessoas de sua faixa etária,
com a família e com a comunidade. O trabalho infantil insere, também
precocemente, as crianças e os adolescentes em um mundo para o
qual ainda não estão preparados, além de impedir que se formem,
plenamente, para integrar esse universo. O Brasil tem feito um grande
esforço para erradicar o trabalho infantil, que rouba a infância de
grande parcela de nossa população. Exemplo desse esforço é o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti -, do governo
federal, e o Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do
Adolescente no Trabalho Doméstico, financiado pela Organização
Internacional do Trabalho. No entanto, a situação ainda persiste, e um
número expressivo de nossas crianças e jovens, às vezes com idade
inferior a 5 anos, passam boa parte da infância presos a atividades
que deixam seqüelas pelo resto da vida.

Segundo informações das organizações proponentes, baseadas nos
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD, 2005),
Minas Gerais foi o único Estado da Região Sudeste em que se
observou aumento da ocupação laboral entre crianças e adolescentes,
sendo, também, o Estádo com maior número de trabalho infantil
doméstico. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil constitui a
principal estratégia para o enfrentamento dessa situação. Dessa
forma, a proposta em tela visa a acrescentar recursos ordinários do
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Estado na Ação 4.605 - Proteção Social Especial - Erradicação do
Trabalho Infantil/Peti-Jornada Ampliada -, com vistas a assegurar a
cooperação entre o governo estadual e os Municípios, nos moldes em
que se dá a cooperação do governo federal - R$20,00 por criança-
adolescente/mês -, considerada insuficiente para a manutenção das
atividades lúdicas e pedagógicas que conformam a jornada ampliada.
Propõe-se, portanto, que o governo estadual passe a co-financiar,
com o governo federal, essa ação.

Proposta semelhante foi apresentada pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando ampliação de
recursos para o enfrentamento do trabalho infantil no Estado, com
vistas à elaboração de um Plano Estadual de Erradicação do Trabalho
Infantil e de Proteção do Trabalho do Adolescente (Proposta de Ação
Legislativa n 2 722/2006).

Entendemos, no entanto, que cabe ao Estado participar do co-
financiamento do Peti, alocando recursos ordinários na Ação 4.605, do
projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas.
Para tanto, optamos por acolher a proposta, com a apresentação de
um requerimento, solicitando encaminhamento de oficio à Secretaria
de Planejamento e Gestão - Seplag -, sugerindo que se proceda a
estudos com vistas a verificar a possibilidade de aplicar na Ação 4.605
os recursos que porventura venham a retornar ao Estado em face do
descumprimento de cláusulas pactuadas para o recebimento dos
benefícios da Ação 4.457 - Poupança Jovem.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n 2 709/2006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

719/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n 2 719/2006, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicita a realização de
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reuniões das Comissões e seus Coordenadores com a Mesa Diretora
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
Cedca -, a criação de um jornal mural, a criação de boletim "on-line",
atualização do "site" do Cedca-MG e a produção de "kits", no âmbito
da ação.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15111/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8111/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a realização de reuniões das
Comissões e seus Coordenadores com a Mesa Diretora do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a criação de um
jornal mural, a criação de um boletim "on-line", a atualização do "site"
do Cedca-MG e a produção de "kits", no âmbito da ação.

A Ação 2.799 - Operacionalização das Ações do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - tem como finalidade
deliberar e controlar a política e as ações dos direitos da criança e do
adolescente, em todos os níveis de atendimento, com meta financeira,
para 2007, no valor de R$80.000,00.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi
criado pela Lei n 9 10.501, de 17110/91. E um órgão paritário, composto
por representantes da sociedade civil e do Estado, e atua na
formulação da política de atendimento e no controle das ações
voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes do Estado.
Fundamentalmente, o Cedca-MG é o órgão articulador da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado e, portanto,
constitui-se em referência para os Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para os Conselhos Tutelares e demais
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organizações do Estado e da sociedade civil que atuam nessa área.
Dessa forma, a divulgação de suas atividades e seu maior
enraizamento, com representação descentralizada em todas as
macrorregiões do Estado, é uma condição para a efetividade de sua
atuação.

Além da matéria em análise, o Cedca-MG apresentou as Propostas
de Ação Legislativa ngs 727 e 728, também destinadas ao
desenvolvimento de ações do Conselho, com vistas a seu
fortalecimento e à constituição de uma rede societária de deliberação
e controle da política de promoção dos direitos infanto-juvenis no
Estado. Reconhecemos a necessidade de se investir em instrumentos
de informação e de divulgação das ações do Conselho, como a
criação e a manutenção de um "site', a realização sistemática de
seminários de forma descentralizada, a elaboração e a divulgação de
um jornal mural e de comunicação eletrônica, mas julgamos serem
essas ações ordinárias do Conselho, conforme o disposto na
legislação vigente.

Por essas razões, opinamos por acolher a proposta em análise com
a apresentação de requerimento, direcionando ofício à
Superintendência da Criança e do Adolescente da Subsecretaria de
Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes - Sedese -, solicitando apoio às atividades de informação e
de divulgação das ações do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de forma a viabilizar a consecução de um
plano de comunicação, a elaboração e a manutenção de uma página
eletrônica para a entidade, além da descentralização de sua
representação nos Municípios-pólo das macrorregiões do Estado.

Entendemos, ainda, que, com a aprovação da proposição em
análise, estarão atendidos os objetos das Propostas de Ação
Legislativa n 727 e 728, por guardarem semelhança.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n9 719/2006 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2
723/2006

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n 2 72312006, de autoria do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, objetiva elaborar
diagnóstico da situação da criança e do adolescente em situação de
risco social e pessoal no Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006, uma

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n2 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva elaborar diagnóstico da situação da
criança e do adolescente em situação de risco social e pessoal no
Estado de Minas Gerais, com vistas a subsidiar a atuação da rede de
proteção e de promoção dos direitos dessas pessoas no Estado. A
elaboração de diagnósticos para os conhecimentos quantitativo e
qualitativo da realidade que se quer modificar é uma ferramenta
estratégica no atual formato de gestão de políticas sociais, que visa a
gerar resultados concretos, alterando as condições de vida individual
e da vida familiar do público-alvo. Por essa razão, o conhecimento da
realidade de intervenção é condição essencial para identificar a
magnitude do problema que se quer alterar, bem como suas causas e
efeitos, para que as ações possam ser adequadas em termos de
escopo, cobertura e recursos e, assim, gerar os resultados esperados.

Dessa forma, acolhemos a proposta, com a apresentação de
requerimento, solicitando encaminhamento de ofício à
Superintendência da Criança e do Adolescente da Subsecretaria de
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Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes - Sedese -, sugerindo a elaboração de diagnóstico da
situação de risco pessoal e social de crianças e adolescentes em
Minas Gerais, com vistas a subsidiar a atuação da rede de proteção e
de promoção dos direitos da criança e do adolescente no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n2 72312006, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N9

727/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n Q 727/2006, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicita a criação de centro
de pesquisa no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Cedca-MG -, investimento na comunicação interna/
equipe executiva do Cedca e criação da assessoria de comunicação
social, bem como a realização de reuniões da Assessoria de
Comunicação diretamente ligada à Mesa Diretora do Cedca.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15111/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.644/2006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a criação de centro de pesquisa no
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
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investimento na comunicação interna / equipe executiva do Cedca e
criação da assessoria de comunicação social, bem como a realização
de reuniões da Assessoria de Comunicação diretamente ligada à
Mesa Diretora do Cedca.

A Ação 2.799 - Ope racionalização das Ações do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - tem como finalidade
deliberar e controlar a política e as ações dos direitos da criança e do
adolescente, em todos os níveis de atendimento, com meta financeira,
para 2007, no valor de R$80.000,00.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi
criado pela Lei n2 10.501, de 17/10/91. E um órgão paritário, composto
por representantes da saciedade civil e do Estado, e atua na
formulação da política de atendimento e no controle das ações
voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes do Estado.
Fundamentalmente, o Cedca-MG é o órgão articulador da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado e, portanto,
constitui-se em referência para os Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para os Conselhos Tutelares e demais
organizações do Estado e da sociedade civil que atuam nessa área.
Dessa forma, a divulgação de suas atividades e o investimento na
construção de conhecimento acerca da defesa dos direitos e da
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado são de
fundamental importância.

Além da matéria em análise, o Cedca-MG apresentou as Propostas
de Ação Legislativa n 2s 719 e 728, também destinadas ao
desenvolvimento de ações do Conselho, com vistas a seu
fortalecimento e à constituição de uma rede societária de deliberação
e controle da política de promoção dos direitos infanto-juvenis.
Reconhecemos a necessidade de investir em instrumentos de
informação e de divulgação das ações do Conselho, como a criação
de uma assessoria de comunicação, a manutenção de um "site", a
realização de pesquisas e o arquivamento de documentação.

Entendemos, no entanto, que a aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n 2 719/2006, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente, com a apresentação de requerimento, para
encaminhamento de ofício à Superintendência da Criança e do
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Adolescente da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, solicitando
apoio à elaboração de um plano de comunicação e à manutenção de
uma página eletrônica na internet, atende ao demandado pela
proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n2 72712006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N

728/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n 9 728/2006, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca-MG -, objetiva o
desenvolvimento de ação para a área de comunicação do Cedca:
criação de boletim "on-line", na página do Cedca, com 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, participação em
eventos, relacionamento com a mídia, palestras, "kits", concurso em
escolas públicas (para criação de um mascote do ECA), e
relacionamento com o segundo setor.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/11/2006, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8111/2006, uma

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
art. 32 da Lei n 2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
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de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em epígrafe solicita investimento na área de

comunicação do Cedca-MG, como estratégia de divulgação das ações
de promoção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente no
Estado.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi
criado pela Lei n9 10.501, de 17/10/91. E uru órgão paritário, composto
por representantes da sociedade civil e do Estado, e atua na
formulação da política de atendimento e no controle das ações
voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes do Estado.
Fundamentalmente, o Cedca-MG é o órgão articulador da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado e, portanto,
constitui-se em referência para os Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para os Conselhos Tutelares e as
demais organizações do Estado e da sociedade civil que atuam nessa
área. Dessa forma, a divulgação de suas atividades e o
estabelecimento de uma rede 'on-line" de troca de informações e
disseminação de conhecimento acerca da defesa dos direitos e da
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado são de
fundamental importância.

A Ação 2.799 - Operacionalização das Ações do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - tem como finalidade
deliberar e controlar a política e as ações dos direitos da criança e do
adolescente, em todos os níveis de atendimento, com meta financeira,
para 2007, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Além da
matéria em análise, o Cedca-MG apresentou as Propostas de Ação
Legislativa nQS 719 e 727, também destinadas ao desenvolvimento de
ações do Conselho, com vistas a seu fortalecimento e à constituição
de uma rede societária de deliberação e controle da política de
promoção dos direitos infanto-juvenis. Reconhecemos a necessidade
de investir em instrumentos de informação e de divulgação das ações
do Conselho, como a manutenção de um 'site", com um boletim "on-
line", que integre toda a rede de proteção do Estado.

No entanto, entendemos que a aprovação da Proposta de Ação
Legislativa n 2 719/2006, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente, com a apresentação de requerimento, para
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encaminhamento de ofício à Superintendência da Criança e do
Adolescente da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, solicitando
apoio às atividades de informação e de divulgação do Cedca, por
meio da elaboração de um plano de comunicação e a manutenção de
uma página eletrônica na internet, atende ao demandado pela
proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa ri2 728/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente e relatora - André Quintão - Doutor

Ronaldo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N2

730/2006
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n 730/2006, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, do
Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente
e do Fórum Mineiro de Educação Infantil, solicita a ampliação dos
recursos ordinários no Fundo para a Infância e a Adolescência,
destinados à Ação 4.630 - Gestão da Política da Criança e do
Adolescente - Apoio aos Municípios e Entidades nas Políticas da
Criança e do Adolescente.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/1112006, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 8/11/2006,

audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n 2 3.64412006, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007, exercício de 2007, e dá outras providências, conforme dispõe o
ai. 32 da Lei n2 15.033, de 20/1/2004. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
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de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em epígrafe objetiva a ampliação dos recursos ordinários

no Fundo para a Infância e a Adolescência, destinados à Ação 4.630 -
Gestão da Política da Criança e do Adolescente - Apoio aos
Municípios e Entidades nas Políticas da Criança e do Adolescente.

Entendemos que a proposta é extremamente relevante, uma vez
que o Fundo da Infância e da Adolescência - FIA - é composto por
recursos quase que exclusivamente provenientes de doações, em sua
maioria resultantes de renúncia fiscal. Dessa forma, entendemos
como necessária a alocação de recursos do Tesouro Estadual nas
ações financiadas pelo FIA - Ações 4.630 - Gestão da Política da
Criança e do Adolescente - Apoio aos Municípios e Entidades nas
Políticas da Criança e do Adolescente - e 4.951 - 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 -, por se apresentar como um indicativo da
preocupação do Estado com a proteção de suas crianças e
adolescentes.

Salientamos que esse é também o objeto da Proposta de Ação
Legislativa n 2 70712006: alocar recursos ordinários no FIA, com o
acréscimo da meta financeira da Ação 4.630. Conforme o
anteriormente relatado, os recursos ordinários do Estado alocados no
FIA são de fato muito reduzidos. Na Ação 4.630, dos R$3.660.000,00
originalmente previstos como meta financeira dessa ação,
aproximadamente 93% são provenientes de doações de pessoas, de
instituições privadas ou do exterior ao Tesouro Estadual.

Importa lembrar, ainda, que o art. 40, IX, da Lei n 2 16.314, de
10/8/2006, determina que a Lei Orçamentária conterá dotação
destinada à aquisição de equipamentos de informática e de veículos
para atender às necessidades dos conselhos tutelares municipais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal
n2 8.069, de 13/7/90), o conselho tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ainda
conforme esse dispositivo legal, em cada Município deverá haver pelo
menos um conselho tutelar, encarregado, entre outras atribuições, de
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aplicar as medidas de proteção às crianças e aos adolescentes e as
medidas pertinentes aos pais ou aos responsáveis, de assessorar o
Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
referente ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, de
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra esses direitos, e, ainda, de encaminhar
à autoridade judiciária os casos de sua competência.

Reconhecemos a importância desse apoio aos conselhos tutelares,
mas entendemos que o financiamento para a aquisição de veículos
para esses órgãos poderia se dar nos moldes do instituído pelo
Estado, em 2005, com o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento -
Fundomaq. Criado pela Lei n 9 15.695, de 21/7/2005, regulamentada
pelo Decreto n9 44.114, de 22/9/2005, o Fundomaq é uma entidade
contábil sem personalidade jurídica, com a finalidade de prover
financeiramente o Programa Máquinas para o Desenvolvimento, que
se destina a promover o desenvolvimento de setores estratégicos da
economia do Estado. São beneficiários do Fundomaq os Municípios e
as associações de Municípios que, na forma do art. 79 da referida lei,
participam do Programa Máquinas para o Desenvolvimento.

Entendemos que fomento ao desenvolvimento econômico dos
Municípios mineiros, proposto pelo Programa Máquinas para o
Desenvolvimento e financiado pelo Fundomaq, possa servir de
modelo para o fomento ao desenvolvimento social, com a criação,
pelo Executivo Estadual, de um programa e de um fundo destinados
ao investimento nos organismos de proteção e de promoção dos
direitos da criança e do adolescente.

O apoio aos conselhos tutelares é fundamental à promoção da
cidadania das crianças e dos adolescentes mineiros. Dessa forma,
apresentamos requerimento solicitando encaminhamento de ofício à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, sugerindo
a criação de um fundo, nos moldes do Fundomaq, com vistas a
financiar, entre outros equipamentos, a aquisição de veículos para os
conselhos tutelares pelos Municípios.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n 9 730/2006, por meio de requerimento.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - André Quintão, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.604/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informação

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projetc

pretende declarar de utilidade pública o Núcleo
Semeador - NAS -, com sede no Município de Betim.

Examinada preliminarmente a matéria pela
Constituição e Justiça, que concluiu por su
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

de lei em tela
Assistencial O

Comissão de
a juridicidade,
esta Comissão
preceitua o art.

103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

O Núcleo Assistencial O Semeador, sem fins lucrativos, de caráter
assistencial e com duração indeterminada, tem como objetivo principal
e estatutário promover a paz, a ética, a cidadania e os direitos
humanos, para melhor desenvolvimento social.

Outras iniciativas suas criam espaço para oficinas
profissionalizantes, cursos de tricô, croché, música, pintura em tecidos
e vidros. Além disso, preocupa-se com a defesa e a preservação do
meio ambiente.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade
encontra-se habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

3.604/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.665/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa a
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declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Esporte e à
Cultura de Viçosa - Faec -, 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 Fundação, em funcionamento desde 2003, presta

relevantes serviços aos habitantes do Município de Viçosa. Na
consecução de seus objetivos, desenvolve importante trabalho de
promoção e incentivo ao esporte e à cultura, por meio de realização
de torneios de futebol e de outros esportes amadores, além de
eventos que tratam a arte como instrumento de transformação social e
cultural.

Dessa maneira, incentiva as pessoas a se tornarem agentes de sua
própria transformação e colaboradores de uma sociedade justa e
solidária.

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 3.66512006, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.686/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n 2 3.686/2006
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar de Acolhimento ao
Idoso Lição de Vida, com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 26/10/2006 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
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, em seu art. 27,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão integralmente gratuitas e, no art. 31, que, no caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.686/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.714/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Semeando, com sede no Município de Vespasiano.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/1112006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
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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 ai. 14, que os
Diretores não serão remunerados pelas suas atividades; e, no
parágrafo único do art. 29, que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será doado a instituição assistencial.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.71412006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.715/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Frei Antonino
Puglisi, com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/1112006 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 utilidadê pública estão
enunciados no art. 12 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

dispõe, no § 4 2 do art. 5, que ela não remunera seus Diretores,
Conselheiros, associados, benfeitores e voluntários; e, no art. 26, que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a outra instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei flQ 3.715/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Elbe Brandão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo -
George Hilton.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.717/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da
Fundação de Educação Artística - Flama -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/11/2006 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. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 46, que os
Diretores e Conselheiros não serão remunerados pelas suas
atividades, sendo-lhes vedado o recebimento de gratificações,
bonificações, cotas, ações ou vantagens; e, no art. 47, que, caso seja
ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado à Fundação
de Educação Artística.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.717/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - George Hilton; Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.719/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n 680/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Jacy Alexandre de Freitas - EJA - à escola
estadual localizada no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves -
PJAG -, situado na Rodovia MG-06, km 5, na Fazenda dos Lagos,
Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/11/2006
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
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sua competência está consagrada no § 1 0 do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a
exigência de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre
a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, e a inexistência de 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 a Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, 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°3.719/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - George Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.720/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 2 681/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual de Reintegração
Educacional - Pará de Minas - EJA à escola localizada na
Penitenciária Regional Doutor Pio Soares Canedo, situada na Estrada
dos Costas, s/n 9 , Bairro João Paulo II, Município de Pará de Minas.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/11/2006
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1 2 do
art. 25. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei n 2 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado e, segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Cada mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n9 3.720/2006.
Sala das Comissões. 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - George
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Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.721/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 9 682/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Augusto Soares à
escola estadual localizada na Fazenda Santo Antônio, no Município de
Novo Cruzeiro.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/11/2006
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § l Q do art. 25. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n o 13.408, de 1999,
estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, e a escolha deve recair em nome de pessoa que seja falecida
e se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
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Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 3.721/2006.
Sala das Comissões. 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.722/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n2 683/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de São Miguel Arcanjo à escola estadual
localizada na Fazenda São Miguel - Sítio do Atalho, s/n, Bairro João
Paulo II, no Município de Barbacena.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10111/2006
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
No que concerne à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no 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
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sua competência está consagrada no § 1 ° do art. 25 da nossa Lei
Maior. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais destaca-se a
exigência de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre
a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, se pessoa de projeção em âmbito local, e a inexistência de
outro bem com a mesma denominação no Município. Todas as
exigências encontram-se atendidas.

Além disso, 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 estadual, a quem cabe a
organização da administração pública.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.722/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão Gilberto Abramo - George Hilton.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.723/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n 9 684/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Emilia Maria Diniz à
escola estadual situada na Rua Luiz Lourenço Cantamissa, n g 268,
Distrito de São João da Figueira, Município de Durandé.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/11/2006
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e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § l do
art. 25. E a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei & 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre a destinação do
estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
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Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.72312006.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.728/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Social Guarda-
Mirim, com sede no Município de Mário Campos.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 10/1112006 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 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade dispõe no art. 26, que ela não
remunera nenhum membro da diretoria executiva, nem o de nenhum
dos outros órgãos; e, no art. 44, que, caso seja ela dissolvida, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 1 3.728/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
Sebastião Costa - George Hilton - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.477/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo" de 617/2006, preliminarmente foi
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 na forma do substitutivo apresentado pela
Comissão anterior.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela contém os quadros de pessoal da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar. Dispõe sobre a denominação, as classes,
os padrões de vencimento e o nível de escolaridade exigido para a
ocupação dos cargos, bem como o posicionamento dos servidores
efetivos em seis padrões subseqüentes, nas respectivas carreiras. A
proposição prevê, ainda, a extinção e a transformação de diversos
cargos e contém disposições referentes às demais carreiras
integrantes do Tribunal de Justiça Militar.

De acordo com mensagem enviada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, a medida se faz necessária em razão do aumento dos
serviços prestados pela Justiça Militar, decorrente da ampliação dos
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e em razão
da promulgação da Emenda à Constituição do Estado & 45, de 2004,
que visa à integração do extinto Tribunal de Alçada.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações, por meio da apresentação do
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Substitutivo flQ 1, as quais aprimoraram o projeto sob os prismas
jurídico e de mérito. A maior parte das alterações propostas por
aquela Comissão foi fruto de acordo com órgãos técnicos e entidades
representativas dos servidores do Tribunal de Justiça Militar e 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, possibilitando uma maior eficiência na prestação
do serviço público, por meio da concessão de estímulo aos servidores
do Tribunal de Justiça Militar.

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 n 9 101, 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 informações do Tribunal de Justiça
Militar, a aprovação do projeto acarretará um aumento da despesa de
pessoal no montante de R$2.844.272,00, implicando, para o exercício
de 2007, uma despesa de pessoal de R$24.653.744,00. Para os
exercícios de 2008 e 2009, o Tribunal de Justiça Militar apresenta uma
estimativa de gastos com pessoal de R$29.072.694,00 e
R$31.979.192,00, respectivamente.

Vale destacar, conforme exposto no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que a Constituição da República estabelece,
nos incisos 1 e II do § 1 2 do art. 169, que a concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração da estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer titulo, por
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser
feitas se houver a autorização específica na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

Dessa forma, a Lei n2 16.314, de 10/8/2006, que estabelece as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2007, prevê, em seu art. 21, que, "para atender ao disposto no art.
169, § l, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados a
concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal n 2 101, de 2000".

No que toca ao Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de
Constituição de Justiça, ressaltamos a necessidade de correção da
identificação das classes da carreira de Técnico de Apoio Judicial de
Entrância Especial, no Anexo II.

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

3.477/2006 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n2
1.

Emenda n2 1
Substituam-se, no Anexo II do Substitutivo n 2 1, as letras A, A e B,

relativas às classes da carreira de Técnico de Apoio Judicial de
Entrância Especial, pelas letras A, B e C, respectivamente.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Henrique - João

Leite.
PARECER PARA O I Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.477/2006

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 Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n 9 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, 1, c/c o art. 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 Militar do Estado de Minas Gerais e
das Secretarias de Juízo Militar. 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 transformação de diversos cargos e contém anexos,
referentes aos quadros de pessoal, além de disposições sobre as
carreiras integrantes do Tribunal de Justiça Militar.

A reestruturação dos quadros do Tribunal de Justiça Militar é medida
necessária em face do aumento dos serviços por ele prestados, em
decorrência da promulgação da Emenda à Constituição do Estado n
45, de 2004, e da ampliação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar, conforme consta na justificação que acompanha
o projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto ao
aspecto jurídico-constitucional e promoveu alterações, por meio do
Substitutivo n Q 1, que aprimoraram o projeto sob o aspecto jurídico,
sendo, também pelo prisma do mérito, várias modificações
apresentadas. E importante destacar que a maior parte das alterações
propostas por essa Comissão foram fruto de acordo com órgãos
técnicos e entidades representativas dos servidores do Tribunal de
Justiça Militar e do Tribunal de Justiça.

Foi apresentada 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 Militar foram
consolidados em um único texto de lei, e foram incluídos dados
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relativos aos códigos de grupo dos cargos de provimento em
comissão desse 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.

No Substitutivo nQ 1, foi apresentada uma importante modificação,
que diz respeito à supressão do comando que estabelece 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, afrontando o princípio da
igualdade.

Foi incluído, por sugestão da Corte Superior do Tribunal de Justiça e
de acordo com a alteração realizada no Projeto de Lei n9 3.476/2006,
que trata das carreiras daquela egrégia 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
datada publicação da Lei n 2 13.467, 12/1/2000.

As alterações promovidas pela Comissão de Constituição e Justiça
muito aprimoraram o projeto, contribuindo para a construção de uma
legislação mais clara, para possibilitar mais eficiência na prestação do
serviço público, por meio da concessão de estímulo aos servidores do
Tribunal de Justiça Militar.

Conclusão
Com fundamento no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei n 3.477/2006 na forma do Substitutivo n Q 1, apresentado pela
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Comissão de Constituição e Justiça
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Sargento

Rodrigues - Dilzon Meio - António Júlio.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.695/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem flQ 679/2006, o Governador do Estado
encaminhou, para exame e deliberação desta Casa Legislativa, o
Projeto de Lei n 2 3.695/2006, que altera a Lei n2 15.470, de 13/1/2005.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 2/11/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art.102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo n9 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva alterar a Lei n Q 15.470, de 2005,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais. A
alteração proposta decorre da necessidade de se corrigir tratamento
jurídico equivocado dado a servidores do extinto órgão autônomo
Imprensa Oficial, criado pela Lei n2 8, de 6/11/1891, e transformado
em autarquia nos termos da Lei n 2 11.050, de 19/1/93, os quais
passaram para a inatividade em data anterior à mencionada Lei n2
11.050, de 1993.

Com efeito, com a criação de um quadro de pessoal para a
autarquia Imprensa Oficial não se observou a correlação dos cargos
do extinto órgão Imprensa Oficial com os novos cargos criados para
fins de percepção de proventos. Em outras palavras, não se observou
a paridade entre proventos e vencimentos dos servidores em
atividade, assegurada pela Constituição do Estado. Ademais, a
correlação que se fez àquela época para fins de percepção de
proventos dos aposentados do então órgão Imprensa Oficial foi entre
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cargos do referido órgão e cargos da Secretaria de Estado de
Governo - Segov.

Vê-se, pois, que razão assiste ao Chefe do Executivo em pretender
corrigir tal situação. Cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça do
Estado reconheceu o direito dos servidores inativos de que trata a
proposição, conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça
em seu parecer preliminar.

A propósito, como mencionamos, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela constitucionalidade da matéria na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou. Por meio desse substitutivo, que
promoveu adequações de técnica legislativa, buscou-se, ainda,
corrigir uma incompatibilidade legal com relação ao ingresso em
carreira do quadro de pessoal da Imprensa Oficial.

Todavia, julgamos necessário apresentar a Emenda n 2 1 para dar
mais clareza ao art. I P do Substitutivo n 2 1, notadamente no que diz
respeito ao cálculo dos valores dos proventos que ora se propõe
assegurar.

Diante do exposto, e considerando a relevância da iniciativa
governamental, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n g 3.695/2006 na forma

do Substitutivo n 9 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n9 1 que apresentamos.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. l Q do Substitutivo n 2 1 a seguinte redação:
'Art. l - O servidor que passou para a inatividade em cargo do

extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
criado pela Lei n°8, de 6 de novembro de 1891, e transformado em
autarquia nos termos da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de 1993, será
posicionado, por meio de decreto, na estrutura das carreiras de que
trata o inciso III do art. 3 9 da Lei n 2 15.470, de 13 de janeiro de 2005,
observada a correlação constante no Anexo desta lei, apenas para
fins de percepção dos proventos de aposentadoria.

§ l - Os servidores de que trata este artigo serão nominalmente
identificados por meio de resolução do Secretário de Estado de
Governo e do Diretor-Geral da Imprensa Oficial.
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§ 2 - A resolução a que se refere o § 1 9 deste artigo produzirá
efeitos financeiros a partir da data de publicação desta lei.".

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Antônio

Júlio - Dilzon Meio.
PARECER PARA lÍ Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.72912006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 1 685/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de São Miguel do Anta o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os anis. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Miguel
do Anta o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m 2, situado
no lugar denominado Muqueca, na Fazenda Monte Carmelo, naquele
Município, incorporado ao patrimônio do Estado em 1964 por doação
de particulares, sem a imposição de ônus.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado,
e, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
1, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, a saber, o imóvel é destinado
ao funcionamento de um centro comunitário para eventos
socioculturais e educativos.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 9 da proposição
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determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei nO 3.729/2006.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - George Hilton - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.741/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n9
3.741/2006 dispõe sobre concessão de terras públicas e devolutas
rurais.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 17/11/2006 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
O Projeto de Lei n 9 3.741/2006 dispõe sobre a concessão de terras

públicas e devolutas rurais estabelecida pelo § 10 do art. 247 da
Constituição do Estado, objeto da Proposta de Emenda à Constituição
n2 75/2004, em tramitação nesta Casa, aprovada na forma do
Substitutivo n Q 1, apresentado pela comissão especial que a
examinou. Aplica-se, de acordo com seu art. 1, somente às glebas
localizadas em áreas remanescentes de projetos florestais
incentivados e declaradas impróprias para fins de reforma agrária e de
proteção de ecossistemas naturais, podendo alcançar o limite de
2.500ha e destinando-se ao desenvolvimento de atividade
agrossilvopastoril.

A proposição prevê que o Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter-MG - promoverá a identificação técnica, a licitação e a
concessão dessas terras, instruindo processo que conterá um parecer
técnico comprovando a ausência de interesse para fins de reforma
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agrária e outro declarando que a área não é necessária à proteção
dos ecossistemas naturais; além do edital da licitação e documentos
afins.

Com base nessa documentação, a Assembléia Legislativa deverá
autorizar previamente cada concessão, com o intuito de garantir a
efetiva participação da representação popular na destinação das
terras pertencentes ao patrimônio público.

A referida concessão ocorrerá por meio de instrumento particular de
contrato, pelo prazo de até 30 anos e para a atividade
agrossilvopastoril. Findo o termo avençado, o concessionário
retornará a posse das terras ao Estado.

O projeto estabelece, ainda, que o preço da terra será fixado por
hectare, em portaria do Iter, e observará, além das características do
imóvel, o valor corrente na localidade, diferenciado por região
geoeconômica e social, e será revisto a cada 12 meses, sem prejuízo
da atualização monetária de seus valores pela Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - Ufemg.

Inicialmente, cabe ressaltar que esta análise se refere
exclusivamente a terras públicas rurais, não considerando os aspectos
relativos às áreas urbanas.

A Constituição da República trata sobre terras públicas e devolutas
e, no inciso XVII de seu art. 49, fixa como competência do Congresso
Nacional aprovar previamente a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a 2.5001ha; no art. 188, estabelece que a
destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a
política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária; e, no § 59
do art. 225, declara que são indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais.

Fica evidente a preocupação da Carta Magna de somente permitir a
transferência para o domínio privado de terras públicas e devolutas se
o respectivo ato for conciliável com a execução das políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento agrícola e para a mais eficiente
distribuição fundiária.

Segundo os ensinamentos do Desembargador Edgard Amorim
("Perfis Constitucionais das Terras Devolutas", Dei Rey, 2003), as
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terras devolutas estão vinculadas a um fim público porque são
constitucionalmente afetadas à consecução dos objetivos
fundamentais do Estado de garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.

No uso de sua autonomia, o Estado de Minas Gerais estabeleceu
para a concessão ou alienação de terras públicas rurais o limite
máximo de 250ha, tanto para o caso de venda preferencial como o de
ação judicial discriminatória, previstos, respectivamente, nos § 6 e
82 do art. 247 de sua Constituição.

Ressalte-se, ainda, que o inciso XXXIV do art. 62 da Carta mineira
fixa como competência desta Casa aprovar previamente a alienação
ou concessão de terras públicas rurais com área superior a 1 OOha,
ressalvados os casos previstos no plano de reforma agrária estadual e
em ação judicial discriminatória.

A alteração constitucional em tramitação nesta Casa acrescenta o §
10 ao art. 247, permitindo a concessão de terra pública e devoluta
rural em área remanescente de projeto florestal incentivado declarada
imprópria para fins de reforma agrária e desnecessária à proteção de
ecossistemas naturais, para o desenvolvimento de atividade
agrossilvipastoril, até o limite de 2.500ha.

E importante ressaltar que essa flexibilização nos parâmetros
constitucionais está restrita apenas à concessão, que pressupõe a
permanência das glebas no domínio público, e às áreas
remanescentes de projetos florestais incentivados declaradas, pelos
órgãos estaduais competentes, impróprias para fins de reforma
agrária e à proteção de ecossistemas naturais, em estreita
consonância com as determinações da Constituição da República.

E preciso esclarecer que, na década de 70, o Poder Executivo
firmou contrato de arrendamento com algumas empresas para a
promoção de resflorestamento de áreas localizadas no Norte do
território mineiro. Agora, após a retomada desses imóveis por meio de
ações judiciais, a administração pública pretende promover a
reutilização das terras, concedendo-as novamente a particulares para
a atividade agrossilvipastoril.

O projeto de lei em análise trata da efetivação desse propósito, e,
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estando de acordo com as normas constitucionais, não há óbice a sua
tramitação.

Entretanto, considerando que a Constituição do Estado, no inciso VII
do art. 90, estabelece como competência privativa do Governador do
Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis
por ele sancionadas, não há necessidade do art. 92 da proposição,
que prevê a regulamentação da norma. Para sanar esse equívoco,
apresentamos a Emenda n 2 1, no final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n2 3.741/2006 com a Emenda n 2 1, a
seguir.

Emenda n 2 1
Suprima-se o art. 92, renumerando-se o seguinte.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Elbe

Brandão - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.675/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O Projeto de Lei & 2.675/2005, do Deputado George Hilton, dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e dá
outras providências.

Aprovado no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, vem agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 22 turno, nos termos do ai. 189, c/c o ai. 102,
VI, "a", do Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 12 do ai. 189 desse Diploma Procedimental.

Fundamentação
Na forma do vencido em 12 turno, o projeto sob comento incorpora-

se ao Plano Mineiro de Turismo, ao alterar a Lei n 2 12.398, de
12/12/96.

O turismo é rica fonte de aprendizagem, haja vista a enorme
quantidade de informações de conteúdo histórico e geográfico que
permite assimilar, entre outras. Tais informações são assimiladas até
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mesmo quando a prática do turismo é apenas uma atividade de lazer.
Associando-se a prática do turismo ao ensino, os ganhos obtidos na
aprendizagem são excepcionais.

A educação deve ter como princípio a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber. Essa premissa está contida na nossa Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Viabilizar o acesso do estudante às cidades históricas,
aos sítios arqueológicos e às reservas ecológicas é uma das mais
profícuas formas de ensinar e uma das mais gratificantes maneiras de
aprender.

Eis o motivo pelo qual a Câmara de Ensino Básico do Conselho
Nacional de Educação, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental e Médio, por meio das Resoluções n 2s 2,
de 7/4/98, e 3, de 26/6/98, respectivamente, entendeu que os
sistemas de ensino e as escolas devem fomentar a diversificação de
programas ou tipos de estudos disponíveis, para atender de forma
eficaz as necessidades dos alunos e do meio social em que estão
inseridos. E preciso estimular alternativas, a partir de uma base
comum, admitidas as opções feitas pelos próprios alunos, desde que
viáveis técnica e financeiramente. Essa versatilidade faz com que se
transponham as barreiras da sala de aula para a construção de um
saber mais relacionado a experiências de vida.

Para que se viabilize, no entanto, essa perspectiva de ensinar, há
que ter a noção clara da necessidade da participação dos diversos
segmentos dos setores público e privado, como forma de
complemento das disponibilidades financeiras do Estado, conforme
esclareceu a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
quando da análise da proposição em lÍ Q turno.

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

2.67512005 no 29 turno, na forma do vencido em 12 turno.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Dalmo

Ribeiro Silva.
PROJETO DE LEI N 2 2.675/2005

(Redação do Vencido)
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Altera a Lei n 2 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O art. 32 da Lei n 2 12.398, de 12 de dezembro de 1996, fica

acrescido do seguinte inciso XI e parágrafo único:
"Art. 32 - ( ... )
XI - incentivo ao turismo educativo.
Parágrafo único - Os projetos e programas de incentivo ao turismo

educativo definirão diretrizes e normas para viabilizar a realização de
excursões pelas escolas da rede pública, considerando-se,
especialmente:

- a ampliação do conhecimento dos alunos, por meio de visitas a
pólos industriais, cidades históricas e turísticas e estâncias
hidrominerais do Estado;

II - a seleção de excursões de acordo com o programa pedagógico
da unidade de ensino.".

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

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Sra. Soraya Mello Ferreira Pinto, Delegada de Polícia,

por sua atuação no caso que envolvia o Sr. Luís Carlos Ribeiro
(Requerimento n 2 6.886/2006, da Comissão de Direitos Humanos):

de aplauso ao Sr. Cézar Duarte Matoso, Delegado de Policia, por
sua atuação no caso que envolvia o Sr. Luís Carlos Ribeiro
(Requerimento n 2 6.887/2006, da Comissão de Direitos Humanos):

de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais - TJMMG - pelo transcurso do 69 2 aniversário de sua
criação (Requerimento n 2 6.920/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATADA 91 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 30/11/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 14 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 3.770 a 3.774/2006 - Requerimento
n Q 7.004/2006 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Turismo, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, de Saúde, de
Educação e de Participação Popular e dos Deputados Roberto
Carvalho e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Doutor Viana, João Leite, Dalmo Ribeiro Silva, Edson
Rezende e Padre João - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura
de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questões de ordem - Encerramento.

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

Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Manos Fernandes - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h12min, 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. 2-
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
12 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Roberto Ramos, 2-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.770/2006
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Manaim, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional

Manaim, no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2006.
Antônio Genaro
Justificação: Fundado em junho de 1996, o Centro Infantil Martaim é

uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com
personalidade jurídica própria. Sua finalidade é prestar assistência
psicológica, médica, odontológica e pedagógica às crianças carentes
da comunidade e também às crianças portadoras de deficiências
físicas e neurológicas.

Por meio de práticas desportivas e educacionais visando a
qualificação e socialização das crianças, o Centro Infantil Manaim vem
cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias. Considerando-se a
importância de seu trabalho, por encontrar-se legalmente amparado e
por obedecer as exigências contidas na Lei n2 12.972, de 27/7/98,
conto com o apoio dos ilustres pares para que o Centro Infantil
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Manaim seja declarado de utilidade pública estadual.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.77112006
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial para Valorização

da Vida - Navavi -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial

para Valorização da Vida - Navavi -, com sede na Av. Portugal, 2.193,
3 2 andar, Município de Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2006.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial.
Declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.772/2006
Declara de utilidade pública a Associação do Projeto Vem Ser de

Ouro Branco, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Projeto

Vem Ser de Ouro Branco, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2006.
Padre João
Justificação: Trata-se de entidade beneficente, sem fins lucrativos,

fundada em 12/9/2002, que tem como finalidade representar e
defender o interesse de crianças, adolescentes e jovens de baixa
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renda junto a instituições públicas ou privadas, para garantia de
benefícios tais como transporte, alimentação e material didático.
Promove ainda atividades de lazer, desportivas, educativas, artísticas
e culturais para os beneficiários.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n2 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.773/2006
Declara de utilidade pública, o Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar

de Espanha, Obra Unida do Conselho Central de Santo Antônio, da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Mar
de Espanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública, o Abrigo São Vicente de

Paulo, de Mar de Espanha, Obra Unida do Conselho Central de Santo
Antônio, da Sociedade de São Vicentê de Paulo, com sede no
Município de Mar de Espanha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar de Espanha,

Obra Unida do Conselho Central de Santo Antônio, da Sociedade de
São Vicente de Paulo fundada em 2/1/2003, é uma entidade civil de
direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins
lucrativos, com prazo indeterminado de duração, com sede na Rua
Riachuelo, 7, Centro.

O Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar de Espanha, da Sociedade
de São Vicente de Paulo, é um órgão vinculado ao Conselho Central
Santo Antônio, de Juiz de Fora, da Sociedade de São Vicente de
Paulo, e tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana visando especialmente
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
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assistência material e espiritual; criar, manter e, se possível, estender
tais serviços a famílias e pessoas necessitadas

A entidade apresenta 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 3.774/2006
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovó Zoraide,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Creche Vovó Zoraide, instituição beneficente,

constituída em 218/2001, no Município de Uberaba, é pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de
duração, que atende crianças carentes de ambos os sexos, na faixa
etária de até 3 anos, enquanto seus pais ou responsáveis estão no
trabalho.

Oferece-lhes cuidados físicos (alimentação, higiene e saúde),
educacionais (desenvolvimento intelectual), sociais (integração com a
família e com a sociedade) e espirituais (o desenvolvimento e
aprimoramento das qualidades morais). Assim, desenvolve vários
projetos de cunho social e cultural junto à comunidade.

Em reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos pela
entidade, o Município de Uberaba, por meio da Lei Municipal n 2 9.899,
de 1/2/2006, a declarou de utilidade pública.

A creche foi fundada em resposta às necessidades e aos direitos da
mulher que trabalha como garantia da ocupação extradoméstica, cuja
tendência é eliminar a discriminação da mulher, enquanto mãe, e a
sua possível exclusão ou marginalização no mercado de trabalho.
Configura-se assim como serviço que garante o trabalho feminino,
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tendo como referência a família e como objetivo central a criança.
A creche é um serviço indispensável, pelos valores que consegue

conjugar - educativos, sociais e científicos - e é o único que responde
às exigências das famílias de menor poder financeiro ou que desejam
optar por esse tipo de serviço para seus filhos.

A partir do que se elabora e com base no trabalho que lá se realiza
no plano educativo - construção de conhecimento a partir de
capacidades, possibilidades e oportunidades nas experiências e até
nas diferenças - e na ligação entre este e os outros tipos de serviços
oferecidos, podemos concluir que a creche torna-se indispensável,
essencialmente por permitir a iniciação cultural da criança e por
preparar o jovem de amanhã, estimulando ao máximo a sua natureza.

A entidade tem como diretriz e alicerce a ludicidade, a criatividade, a
heterogeneidade, o desenvolvimento da inteligência na construção de
conhecimentos e a manifestação criativa como base da autonomia do
ser com iniciativa própria.

A instituição é ainda um espaço de inserção das crianças nas
relações éticas e morais que permeiam a sociedade onde vivem,
propiciando o contato e o confronto com adultos e crianças de várias
origens socioculturais, de diferentes religiões, etnias, costumes,
hábitos e valores, fazendo dessa diversidade um campo privilegiado
da experiência educativa.

A Creche Vovó Zoraide promove, ainda, encontros abertos à
comunidade, com especialistas de várias áreas, com o objetivo de
enriquecê-la com conhecimentos e de solucionar dúvidas, e cujos
temas são de interesse comum. O amparo não é somente para a
criança, mas, essencialmente, para sua família, consideradas suas
reais necessidades, com conseqüente ajuda com doação de roupas,
alimentos, remédios e outros itens.

A creche assume o compromisso de contribuir para a formação de
cidadãos competentes e comprometidos com as transformações
sociais impostas pelo mundo moderno, com a propagação da
esperança de um futuro melhor e mais justo para todos.

Sendo uma entidade que vêm realizando trabalhos de suma
relevância na comunidade onde atua e por apresentar todos os
requisitos legais dispostos na Lei Estadual flQ 12.972, de 27/7/98,
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alterada pelas Leis Estaduais n 2 15.294, de 5/812004 e n g 15.430, de
3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto
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 9 7.004/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Crediminas pelo recorde
em operações de crédito no acumulado do ano. (- A Comissão de
Turismo.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, de Saúde, de
Educação e de Participação Popular e dos Deputados Roberto
Carvalho e Dalmo Ribeiro Silva.

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

imprensa, funcionários da Casa e da nossa TV Assembléia, público
que nos assiste das galerias e por meio da nossa TV, inicio as minhas
palavras na tarde de hoje desejando muita saúde ao nosso Vice-
Presidente, que na semana passada retornou da América do Norte,
onde se submeteu a uma cirurgia para recuperar a saúde. Torcemos
por que o grande mineiro José Alencar tenha restaurada a sua saúde
e continue a trabalhar pelo Brasil e por Minas. Indiferentemente de
questões partidárias, torcemos pela sua total recuperação. Assim, o
Brasil continuará a ganhar muito com a sua experiência, seu
conhecimento, sua coragem e determinação.

Quero comunicar-lhes que, no dia 2211112006, estivemos na Fiemg.
V. Exa. também esteve lá, representando esta Casa, e eu, na
condição de Presidente da Frente Parlamentar da Indústria Mineral de
Minas Gerais. Presenciamos um tato de suma importância. O
Sindicato das Indústrias de Extração Mineral de Minas Gerais e a
Câmara da Indústria Mineral da Fiemg, tão bem presididos pelo nosso
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amigo José Fernando Coura, promoveram uma reunião com
empresários do nosso Estado para expor uma nova empresa
mineradora em Minas, MMX, também chamada de Sistema MMX
Minas-Rio.

Para mim, é extremamente interessante a maneira ousada como
esses empresários formaram esse grupo, essa empresa. Ademais,
usam como um de seus principais lemas "A velocidade responsável e
sustentável".

Em princípio, esse termo pareceu-nos estranho. Sabemos que hoje
todas as empresas têm de ter - e a maioria tem, já que os
empresários têm consciência disso - sustentabilidade econômica,
social e ambiental; todavia, eles usaram também o termo "velocidade
sustentável", que é muito importante. Essa empresa, Sr. Presidente, é
fundamental para a economia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, já
que está interposta entre esses dois Estados.

E um projeto importante pela sua capacidade de gerar empregos,
oportunidades e recursos para o desenvolvimento e a distribuição de
riquezas. A MMX Minas-Rio é integrante e o maior pilar da MMX,
empresa que atua no setor de mineração, metálicos e logística, a qual
se caracteriza por sua visão arrojada de negócios, pela qualificação
de seus profissionais, por seus parceiros experientes, pela tecnologia
de ponta e pelo compromisso social e ambiental. Essa empresa tem
operações em Corumbá-MS, no Amapá, em Minas Gerais e no Rio de
Janeiro. A MMX é uma empresa legitimamente brasileira, com
profundo conhecimento das pessoas, da cultura e da legislação dos
locais onde vem fincando suas raízes.

O Sistema Integrado Minas-Rio é o maior complexo da MMX. Ele
começa em Conceição do Mato dentro, no Noroeste do Estado de
Minas Gerais, onde a MMX detêm minas de minério de ferro de
altíssima qualidade e recursos de mais de 2 bilhões de toneladas.
Para a extração desse minério, a MMX implantará uma usina de
beneficiamento que consumirá investimentos de mais de
R$2.000.000.000,00. Esse minério será transportado por intermédio
de um mineroduto de aproximadamente 500km, que será o maior do
mundo, atravessará 32 Municípios mineiros e fluminenses e será
entregue no futuro Complexo Portuário de Açu, em São João da Barra
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(RJ).
Para a implantação desse projeto, foram contratadas diversas

empresas de engenharia, consultoria e logística, além de empresas de
meio ambiente que estão responsáveis pelos processos de
licenciamento junto ao Ibama e a secretarias dos Estados de Minas
Gerais e do Rio de Janeiro. Esses processos de licenciamento estão
em andamento desde o final de 2005, o que nos permite fixar um
cronograma de início de obras para o segundo trimestre do próximo
ano.

Para termos uma idéia da grandeza do Sistema Minas-Rio, é
importante destacar que, para a sua implantação, serão investidos
R$5.800.000.000,00 e criados 10 mil empregos diretos e indiretos. Em
plena operação, serão empregadas aproximadamente 6 mil pessoas,
entre funcionários próprios e de empresas terceirizadas. O sistema
começará a operar no segundo trimestre de 2009, com exportações
totais de minério atingindo 8 milhões de toneladas nesse ano, 20
milhões em 2010 e 26,5 milhões em 2011.

São números grandiosos e que certamente nos deixam orgulhosos
por constatar que a MMX, a mais jovem mineradora do País, está no
caminho certo. Esta certeza vem do fato de que esse
empreendimento, pela sua localização estratégica e por sua infra-
estrutura única, significará também um novo pólo de desenvolvimento
regional, permitindo, por meio do Complexo Portuário do Açu, a
exportação de riquezas produzidas nos Estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Em um País tão carente de infra-estrutura como o
nosso, com um Estado endividado e sem condições de investimentos,
um projeto como esse é, antes de tudo, um exemplo. Um exemplo de
que desafios como esses são possíveis de superar quando se
acredita na potencialidade do Brasil e de seu povo. E assim que a
MMX transforma, com criatividade e competência, recursos em
riquezas e dá sua colaboração para a formação de um Brasil mais
justo e solidário.

Mas a implantação de um projeto como esse só é possível com o
apoio dos governantes que percebem que, sem sonhos e sem a
coragem para realizá-los, o País não se transformará jamais na nação
que pretendemos para nós e para as futuras gerações.
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Então, Sr. Presidente, quero parabenizar a Fiemg e o Sindiextra,
que trouxeram para Minas mais essa empresa, que está tendo todo o
apoio do governo estadual para sua implantação e que gerará muitos
empregos.

Já temos escritórios em Conceição do Mato Dentro, no Serro, em
Belo Horizonte e um escritório central no Rio de Janeiro; afinal o porto
de exportação será em São João da Barra. Já que, infelizmente, não
temos mar, será construído o mineroduto partindo de Conceição de
Mato Dentro até São João da Barra, no Rio de Janeiro. Mas o nosso
minério será explorado, e, com isso, teremos mais fontes de riquezas
para o nosso Estado e para o nosso país.

O outro assunto, Sr. Presidente, é que no jornal "O Globo" de 26 de
novembro foi veiculada uma entrevista sobre o Fundeb, na qual o
Coordenador de Educação do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - lpea -, Jorge Abraão, mostra sua realidade, uma condição
criada pelo governo federal, que tem apenas 10% de participação no
bolo e que é importante por abrir uma nova perspectiva para o ensino
público no País.

Alertamos que isso não é suficiente para determinar o nível de
qualidade que precisamos oferecer ao ensino público em nosso país.
Ele é muito claro e concorda plenamente com o fato de que o Fundeb,
sozinho, não resolverá o problema da qualidade do ensino público.

Apresentado pelo governo Lula como solução para os problemas da
escola pública, o Fundeb, em tramitação no Congresso Nacional, já foi
votado no Senado, faltando apenas uma votação na Câmara. O
governo federal, Estados e Municípios concentram suas atenções no
Fundeb para financiar, em 2007, o estudo de 47 milhões de alunos. O
Coordenador de Educação do lpea avalia que, ao fixar a
complementação federal em lO%, o Fundeb assume o papel
incentivador do governo federal, forçando-o a destinar mais recursos
para a educação; só que o Coordenador não pode se esquecer de
que a complementação de 10% será válida a partir do seu quarto ano
de funcionamento, e não agora. Aliás, haverá participação de apenas
25% do governo federal. Todavia, estamos precisando do recurso
total. Aliás, mais do que isso. Entretanto, teremos apenas 25% no
primeiro ano, aproximadamente 50% no segundo, mais 25% no
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terceiro, e só ao final do quarto ano é que teremos
R$4.500.000.000,00 do governo federal para o Fundeb.

Enquanto os recursos não chegam, os Municípios e os Estados
estarão ainda mais sobrecarregados com os investimentos na área
educacional e serão cobrados por isso, pois, além do ensino
fundamental, como prevê o Fundef, esse Fundo também abrangerá a
educação infantil e o ensino médio. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar; Srs.

Deputados; Deputada Jô Moraes; telespectadores da TV Assembléia;
público presente, antes de iniciar meu pronunciamento, concedo
aparte ao Deputado Fahim Sawan, por quem temos muito respeito e
gratidão pelo trabalho que vem realizando nesta Casa em favor do
povo de Minas Gerais.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, primeiramente agradeço ao Deputado João Leite, que me
concedeu uma parte de seu tempo. E importante discutirmos questões
que realmente preocupam a população mineira e brasileira. Nesta
Casa, desde ontem, está sendo feito um trabalho de prevenção
referente à luta contra a aids, que é comemorada amanhã, 1 2 de
dezembro.

Acho muito importante que todos nós possamos ressaltar e ocupar
esse espaço que temos aqui na Assembléia para tratar de causas
como essa. Sabemos que essa luta começou desde 1981. O Brasil é
um país que teve grandes avanços no tratamento, no controle dessa
epidemia que é a aids. Sabemos também que os grupos de risco já
deixaram de existir, e as pessoas têm de prevenir-se de determinadas
atitudes que tenham em sua vida.

O que mais me chama atenção, Deputado João Leite, é que, em
alguns momentos, vemos a imprensa e os próprios órgãos oficiais,
como o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde, relatarem os
avanços, passando a impressão de que as coisas estão sob controle,
o que faz com que as pessoas deixem de se preocupar com o
problema.

Essa é realmente a grande preocupação que me traz aqui neste
momento: poder continuar alertando as pessoas. Em determinados
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nichos e em determinadas faixas etárias da população, a aids tem até
aumentado, como, por exemplo, nas pessoas acima de 50 anos. E
claro que há motivo para que isso ocorra, ou seja, a falta de
prevenção. E a história do homem maduro que ainda não usa
preservativo; é a história do homem que se torna mais potente hoje
devido ao uso de medicamentos - que ótimo que isso esteja
acontecendo, mas eles precisam preservar-se -; é a história da mulher
que não exige do seu parceiro o uso de preservativo, sendo que ele
pode infectar-se lá fora e contaminá-la dentro de casa.

Deputado João Leite, agradeço sua gentileza e simpatia por
conceder-me esse aparte. V. Exa. tem sido, antes de tudo, um grande
parlamentar e companheiro de todos nós. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Fahim Sawan. V. Exa.
traz essa importante mensagem de prevenção ao povo de Minas
Gerais.

Na minha vida, Deputado, tenho procurado orientar gerações em
relação a esse assunto. Há, sem dúvida, um sexo muito seguro, que
está na família. Quando era atleta, também procurei orientar muitos
jovens. Lamentavelmente, no meio esportivo, ainda existe muito
"dopping", com utilização de seringas. Vimos, infelizmente, jovens
atletas perderem-se por isso. Sempre procurei orientar a busca pela
família, que é tão importante, além de evitar o "dopping", que ocupa
espaço por conta do desenvolvimento tecnológico e da ciência.

Agradeço mais uma vez a V. Exa., que trouxe sua contribuição a
todo o povo de 'Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria de comentar uma matéria publicada hoje no
jornal "O Tempo", sobre a opinião do Subsecretário de Estado de
Direitos Humanos de Minas Gerais, o ex-Deputado João Batista de
Oliveira, intitulada "Omissão lamentável". (- Lê:)

"Gestores públicos e militantes da área de direitos humanos, ficamos
orgulhosos quando o governo federal disponibilizou meios para
trasladar os corpos dos estudantes mortos no Peru, a caminho do
Fórum Social Mundial, na Venezuela. Ficamos também tocados com a
ponte aérea para resgatar os brasileiros no Líbano, por ocasião do
recente conflito com Israel. A postura do governo federal naquelas
circunstâncias passava a impressão de que estávamos começando
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uma nova era na qual o Estado brasileiro saía em defesa dos seus
cidadãos e de sua dignidade em todo o mundo, em qualquer
circunstância.

Essa esperança, no entanto, esvaiu-se com a postura
governamental diante da morte do pastor mineiro Aurélio Edgard
Gonçalves de Brito, de 27 anos, assassinado em Dili, Capital do Timor
Leste, na semana passada, pouco depois de um ato religioso.

Quando procurado pelos representantes da Assembléia de Deus, da
qual Aurélio era membro, o governo federal apenas informou que não
havia disponibilidade orçamentária para cobrir os R$20.000,00
necessários para o traslado do corpo.

Supõe-se, assim, que não há participação de Brasília na anunciada
remoção do corpo do pastor para a Austrália, numa viagem de 30
horas e em caixão emprestado, para que seja submetido aos serviços
de necrópsia e embalsamamento.

Por mais que saibamos que Aurélio Edgard estava no Timor Leste
por vontade própria, integrando um grupo de religiosos da Assembléia
de Deus, não há como ignorar que sua atividade era compatível e
talvez complementar à missão de paz da ONU - integrada pelo
Brasil -, que tem por objetivo a manutenção da ordem pública e a
criação de bases para a implantação de um Estado nacional na ex-
colônia portuguesa.

Se não bastasse a elementar condição de brasileiro no exterior para
justificar a imediata intervenção do governo brasileiro, o pastor, na sua
função de alfabetizador, era um agente da paz, na linha do esforço da
ONU e do Brasil naquela região; tinha, portanto, uma postura
completamente compatível com os interesses e os compromissos
internacionais de seu país.

A lamentável omissão do governo brasileiro quanto ao traslado do
corpo é desrespeitosa com os seguidores da Assembléia de Deus.
Esse descaso impôs uma única alternativa aos líderes da
denominação religiosa, que é o apelo à sensibilidade e à solidariedade
dos fiéis. Essa alternativa está sendo posta em prática com muito
empenho, mas de forma serena e discreta. Os líderes têm total
consciência de que a família do Pastor Aurélio Edgard anseia pela
oportunidade de estar numa última vez com ele e de proporcionar-lhe
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uma despedida digna, à altura da nobreza da missão que abraçou no
exterior.

Gestores públicos e militantes da área de direitos humanos, tiramos
do episódio a lição de que a política de direitos humanos do governo
federal é seletiva, não se aplicando a todos os brasileiros. Essa
política não pode ter caráter excludente. Mais do que um instrumento
de governo, sujeita aos limites orçamentários, deve ser um
compromisso universal de Estado, acima de qualquer consideração.
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de Direitos
Humanos de Minas Gerais.'

Teço alguns comentários. Além do atendimento pronto na questão
da Venezuela, com o deslocamento de estudantes do Brasil para lá,
aplaudimos, naquele momento, o envio que houve de aviões da FAB
até o Líbano para a retirada de cidadãos brasileiros. Por outro lado,
estranhamos agora o total silêncio do governo federal, totalmente
insensível à presença de brasileiros no exterior.

O articulista Stephen Kanitz dizia, num recente artigo publicado na
revista "Veja", que hoje os verdadeiros embaixadores brasileiros no
exterior são os missionários religiosos: e os atletas. Eles têm
representado o nosso país no exterior. Portanto, é lamentável essa
omissão, esse descaso e desconhecimento do governo federal com
esse missionário que estava no distante Timor Leste representando o
povo brasileiro, a Pátria, e trazendo para 70 crianças o esclarecimento
e a luz da alfabetização. Naquele país, totalmente destroçado por
guerras civis e religiosas, o brasileiro Aurélio Edgar deu a sua vida.

Ao mesmo tempo que deu a sua vida em favor da sua missão,
assistimos ao silêncio do governo brasileiro, do mesmo Presidente
Lula, que, neste momento, se desloca com 150 brasileiros num avião
presidencial para a África. Ele nega à família de Aurélio Edgar, à
maior igreja evangélica do Brasil, a Assembléia de Deus, a esses
brasileiros, que esse corpo seja trazido para cá para receber as
últimas homenagens dos seus irmãos, da sua Igreja, dos mineiros e
do povo brasileiro.

O nosso missionário Aurélio Edgar é membro de uma igreja da
Assembléia de Deus aqui, do Bairro São Marcos, em Belo Horizonte.
Tive a oportunidade de conversar com o seu Pastor. Todos os irmãos



da sua igreja estão adiantando o dízimo e dando suas ofertas para
pagar a volta do irmão.

Muitas vezes vemos o preconceito contra os evangélicos neste
Brasil, contra os dízimos e as ofertas. Essa é uma boa explicação. E
para isto que servem o dízimo e as ofertas nas Igrejas Evangélicas no
Brasil: para a alfabetização de crianças, para os idosos, para os que
estão desempregados e para aqueles missionários que estão fora do
Brasil, para os quais o governo Lula, o governo brasileiro, nega o
atendimento.

O Subsecretário de Direitos Humanos de Minas Gerais fez a
recepção de mais ou menos 600 brasileiros deportados dos Estados
Unidos, que receberam do governo de Minas Gerais toda a atenção
nas questões mais básicas; aliás foram deixados em suas casas,
quando aqui chegaram. Ele, com sua autoridade de gestor dessa
área, denuncia que está sendo feita uma política de direitos humanos
seletiva. Por que o religioso não recebeu a atenção do governo
federal, do governo Lula? Por que foi negado tudo ao missionário
brasileiro? Por que o corpo teve de viajar num caixão emprestado até
Darwin, na Austrália, para receber os serviços de autópsia e de
embalsamento? Em contrapartida, vemos, aqui, os seus irmãos
brasileiros recolherem dinheiro, adiantarem dízimos e ofertas, para
que o missionário, esse herói brasileiro, desconhecido por
documentos oficiais, mas reconhecido por nós e por Deus, retorne a
seu País.

Viva Aurélio Edgar, missionário e embaixador brasileiro, que merece
o reconhecimento de todos nós! Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sra. Deputada,

Srs. Deputados, TV Assembléia, meus senhores e minhas senhoras,
ocupo a tribuna nesta tarde para manifestar a minha séria
preocupação quanto aos acontecimentos que estão ocorrendo no Sul
de Minas, mais precisamente em São Tomé das Letras.

Desde segunda-feira, o Município está sob a intervenção da Polícia
Federal, do DNPM, da Feam, de todos os órgãos ambientais do
Estado, fazendo cessar, de imediato, qualquer tipo de extração
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mineral.
Para quem não conhece, São Tomé das Letras localiza-se no Sul de

Minas e possui numerosas atividades distribuídas nos Municípios de
Três Corações, São Bento Abade, Luminárias, Carrancas, Manduri
(SP), Cruzília, Baependi, Caxambu e Conceição do Rio Verde. Sua
produção para esse centro produtor é estimada em 200.000t por ano,
que se desdobram em cerca de 3.400.000m de lajotas quadradas por
ano, destinadas a trabalhos industriais e residenciais e que também
hoje estão sendo exportadas, como as conhecidas pedras são-tomé.

Temos em São Tomé das Letras uma base produtiva formada por
45 empresas, das quais 27 têm menos de 20 empregados. A
Cooperativa dos Extratores de Pedras do Patrimônio de São Tomé
das Letras - Coopedra -, por sua vez, tem 82 empresas cooperadas
atuando em uma área de 46,8ha. Cerca de 2 mil pessoas trabalham
na extensão, das quais mais de 1.500 são trabalhadores indiretos.
Sua produção destina-se principalmente ao Estado de São Paulo e à
Região Sul, ou seja, 65%; 20% é exportada para vários países.

Faço esta reflexão, senhores parlamentares, em decorrência de
estarmos vivendo, desde segunda-feira, uma situação angustiante,
uma vez que São Tomé das Letras e outros dos Municípios citados
estão sendo sistematicamente visitados pelo DNPM, por órgãos
ambientais, pela Polícia Florestal, pela Policia Federal, que estão
impedindo, efetivamente, a continuação dos trabalhos.

No ano passado, estivemos em São Tomé das Letras buscando
uma solução, cuja audiência resultou em um termo de ajustamento de
conduta, vingando êxito para o prosseguimento dos trabalhos de
algumas mineradoras. Agora, não obstante todo o cumprimento das
metas e das normas apresentadas por grande parte das mineradoras,
temos em definitivo a maioria das mineradoras fechadas. Desde
quando tomamos conhecimento desse assunto tão sério para Minas
Gerais, para a região sul-mineira - sem dúvida alguma, trazendo uma
intranqüilidade muito grande em relação a empregos -, apresentamos
à Comissão do Meio Ambiente um requerimento. Esse trabalho teve
como objetivo buscar agilidade na apreciação dos processos de
licenciamento das empresas, os quais, há muito tempo, estão sendo
discutidos e apreciados e ainda não foram deferidos pelo DNPM.
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Aprovado esse requerimento, também fizemos gestões junto à
Diretoria-Geral desse Departamento, aos órgãos ambientais do
Estado, procurando assim uma solução o mais rápido possível, para,
de pleno direito, conter e cessar qualquer impedimento de trabalho
desses numerosos trabalhadores do setor da mineração.

Quero registrar e deixar consignada neste momento a nossa
esperança, pois, na tarde de hoje, por volta das 17 horas, várias
autoridades estaduais e federais estarão discutindo esse assunto em
São Tomé das Letras, procurando um encaminhamento proativo,
fazendo o restabelecimento imediato dessas mineradoras, para que
esses empregados possam dar continuação a suas tarefas e
compromissos nas empresas.

Lamentavelmente não estarei presente naquele encontro, em razão
da reunião especial desta noite, quando o Parlamento mineiro
homenageará o Deputado Federal Vittorio Medioli. Quero deixar,
neste momento, a nossa esperança de que todos aqueles que estão
debatendo esse assunto no Município de São Tomé das Letras, com o
Prefeito do Município, os Prefeitos de Cruzilia e de Luminárias e
outras autoridades, e com o Ministério Público à frente, encontrem
uma ação proativa e definitiva para que as atividades do comércio
minerário de São Tomé das Letras sejam reiniciadas. Já fizemos
muitas gestões. Quem já foi a São Tomé das Letras teve o prazer de
visitar não somente sua riqueza peculiar, como também seu potencial.
Lá temos diariamente cerca de 2 mil a 3 mil funcionários do setor de
pedras, um setor que atrai, acima de tudo, as mineradoras que lá se
instalam.

Quero, mais uma vez, além dos vários pronunciamentos que fiz,
expressar a esperança e também agradecer de pronto ao DNPM de
Minas Gerais, aos órgãos ambientais, que têm atendido às nossas
reivindicações, designando para hoje esse encontro, essa audiência
pública, que nos dará, com certeza, apartir de amanhã, a abertura de
várias mineradoras paralisadas há mais de 10 dias. Pudemos
apresentar essa preocupação a toda a comunidade, e não somente
aos Prefeitos, como também a todos os empreendedores que geram
empregos. Temos a certeza absoluta de que, por parte do governo
Aécio Neves, por parte das nossas secretarias, que hoje estão
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buscando uma saída, e juntamente com o DNPM, haveremos de
encontrar um termo de ajustamento de conduta, para que sejam
reiniciadas as atividades em nossa região.

Outro assunto que destaco diz respeito à firme atuação do
Secretário Paulo Paiva junto à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas. Nosso caríssimo Secretário Paulo Paiva, da minha região do
Sul de Minas, genuinamente de Inconfidentes e também de Ouro
Fino, como ex-Ministro, Vice-Presidente do Bird, tem prestado à Pasta
um trabalho extraordinário. Homem de conhecimento excepcional, tem
dado uma dimensão maravilhosa à sua Pasta, em relação aos trechos
rodoviários, ao Pró-Acesso, aos aeroportos, haja vista que, na
semana passada, a própria imprensa noticiou todas as atividades
rodoviárias desenvolvidas pelo governo Aécio Neves, por via do
Secretário Paulo Paiva. Particularmente o Sul de Minas não pode ficar
de fora, assim como outras cidades. O Secretário tem viajado muito e,
assim, conhece de perto as preocupações quanto a determinados
trechos rodoviários, e tudo tem feito para satisfazer o Estado de Minas
Gerais no seu aspecto rodoviário e também em outros importantes
para o desenvolvimento do Estado. Ficam aqui nossas saudações ao
ex-Ministro e Secretário Paulo Paiva, pelo seu excepcional trabalho à
frente da Secretaria de Obras Públicas. São essas as nossas
considerações. Obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, queria trazer, na tarde de hoje, um assunto da mais alta
importância para a minha cidade de Barbacena. Nós nos deparamos,
no dia 9/11/2006, com a decisão do Prefeito Municipal e de seu
Secretário de Saúde, o Diretor do Demasp, de fechamento do pronto-
atendimento de Barbacena, que foi aberto no final de 2002 e que
atendia cerca de 250 pessoas por dia em situação de urgência e
emergência.

Coincidentemente essa decisão foi tomada, de um dia para o outro,
durante um período em que os servidores desse pronto-atendimento
estavam em greve, principalmente os médicos. Todo o atendimento,
então, foi transferido para dois hospitais da cidade: a Policlínica e a
Santa Casa, o que causou grande transtorno às centenas de
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pacientes que todos os dias eram atendidos no PA, construído e
estruturado especificamente para isso em um dos prédios da Fhemig,
ao lado do hospital regional. Aproveitaram a desocupação desse
prédio, com as desospitalizações de pacientes com doenças mentais.
Portanto, de um dia para outro, centenas de pacientes passaram a já
não ser atendidos no PA, para o serem em dois ambulatórios e dois
hospitais, que, na verdade, não estavam preparados para isso.

E, especialmente no final desta semana, ocorreu algo lastimável: os
plantões dos dois hospitais não atenderam no sábado e atenderam
precariamente no domingo. O Ministério Público teve de entrar em
ação e fazer com que vários pacientes fossem atendidos em outro
hospital particular, o Hospital Ibiapaba.

Faço menção a esta questão porque o problema da urgência e
emergência em Barbacena vem desde o início dos anos 90, quando
foi celebrado convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e o
ambulatório de um dos hospitais. O local funcionou por cerca de três
anos e meio, mas não conseguiu prestar o atendimento necessário;
não conseguiu ter uma equipe de médicos qualificada para o
atendimento de urgência e emergência, como ortopedista,
neurocirurgião, pediatra, clínico e obstetra de plantão, enfim, um corpo
de qualidade para fazer o atendimento de urgência e emergência,
especialmente nos anos em que o número de acidentes
automobilísticos na BR-040 era muito grande, em especial nos finais
de semana.

Não deu certo porque não havia estrutura também no hospital para o
atendimento de urgência e emergência. Os pacientes que são vítimas
de doenças e traumatismos agudos necessitam de atendimento
imediato e de profissionais adequados, qualificados, além da estrutura
de raios X, plantonistas, cirurgiões, exames tomográficos, enfim, de
vários elementos para receber a devida assistência.

Portanto, esse convênio foi celebrado no final do mandato do então
Prefeito. Terminado o mandato, o outro Prefeito, quando entrou,
extinguiu-o, e o atendimento passou a ser feito em outro local, antes
destinado às consultas especializadas: um centro de saúde, no centro
da cidade, sem condições adequadas para o atendimento de urgência
e emergência. E lá funcionou por mais quatro, cinco ou seis anos, em
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condições precariíssimas de higiene, de estrutura local e de trânsito
local.

A população sofreu em demasia ao enfrentar a situação de uma
estrutura inadequada para atendimento. Eram cerca de 250 pacientes
por dia. Eis que enfim se constrói um novo pronto-atendimento no
antigo hospital da Cemig. Ali se inicia a estrutura de um novo
momento, um novo caminho para o pronto-atendimento aos pacientes
de Barbacena e região. São milhares deles que procuram, todas as
semanas, um pronto-atendimento.

Todas as cidades próximas de Barbacena necessitam de
atendimento de urgência e emergência, até porque as cidades
pequenas não têm condições de possuir uma equipe para esse fim.

O fechamento desse pronto-atendimento no dia 11 de novembro
provocou indignação. Lastimo o seu fechamento. Como exerci a
profissão de médico de urgência e emergência e atendi, por muitos
anos, em centro de tratamento intensivo, entendo as necessidades e o
significado de um atendimento de urgência e emergência. Um
fechamento de última hora prejudica em demasia a população de
Barbacena e da região. A discussão continua, pois os problemas
continuam.

Foi com muita satisfação que nesse final de semana tive
conhecimento de uma nota em que 11 párocos de Barbacena, de 11
paróquias, manifestaram que estão envolvendo a comunidade da
cidade para que se manifeste e busque uma saída. Parabenizo o
gesto cidadão desses padres, que tomaram uma atitude e estão
discutindo a situação com a comunidade, coisa que nem o Prefeito
Municipal e nem o Secretário de Saúde fizeram para a população
daquela cidade.

Digo que aquele pronto-atendimento foi resultado também da ação
do Ministério Público de Barbacena. Parabenizo o trabalho feito por
esse Ministério ao longo dos últimos 10 anos, que tem sido exemplo
para outras cidades. A ação efetiva e contundente dos bravos
funcionários e servidores do Ministério Público de Minas Gerais é que
obrigou à abertura do pronto-atendimento. Foi realizado também um
termo de ajuste de conduta, assinado entre o Departamento Municipal
de Saúde de Barbacena - Demasp - e o Ministério Público, para a
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abertura, em 2002, desse pronto-atendimento. No momento em que
se fecha o pronto-atendimento, quebra-se um acordo, um termo de
ajuste de conduta conseguido com muita persistência por Promotores
e Promotoras de Barbacena. Quebrou-se esse termo de ajuste de
conduta em uma ação autoritária de conseqüências inimagináveis
para a saúde do povo da cidade.

Farei aqui, Sr. Presidente, a leitura de uma nota que os padres
cidadãos de Barbacena fizeram para ser lida na missas que se
realizaram na semana passada. A nota é a seguinte: (- Lê:) "Nota dos
párocos de Barbacena sobre o novo sistema do pronto-atendimento -
PA - de Barbacena. Nós, os párocos de Barbacena, reunidos nesta
sexta-feira, 24 de novembro, na Igreja de São Sebastião, discutimos o
novo sistema do pronto-atendimento implantado pelo Demasp, que
consiste na Secretaria Municipal de Saúde, no dia 9 de novembro, e
vimos manifestar nossas preocupações e apreensões quanto à forma
de sua implantação e aos resultados práticos desejados.

Reconhecemos a necessidade de um sistema de saúde público
eficiente e eficaz, capaz de atender com qualidade, especialmente à
população empobrecida, e incentivamos toda iniciativa nesse sentido.

No entanto, nenhuma mudança, sobretudo na magnitude da que foi
feita, pode ser realizada sem aviso prévio à população e
esclarecimento detalhado e exaustivo sobre os locais em que os
serviços serão prestados, a fim de que os usuários não fiquem
desorientados.

Aguardamos uma resposta quanto à destinação da estrutura do
antigo PA e nos indagamos se, efetivamente, carecíamos da
implantação de um novo modelo ou se não teria sido mais prático
aperfeiçoar o existente, sobretudo se considerarmos que ali próximo
está o hospital regional, que, seguramente, poderia dar o aporte
necessário ao PA.

Além do transtorno causado pela mudança abrupta, incomoda-nos o
desemprego dos mais de 120 funcionários que prestavam serviço no
antigo PA, fechado coincidentemente no momento em que os
funcionários faziam greve por causa do atraso de salários. Exortamos
o poder público municipal a envidar esforços para resolver também
esse problema, que faz inúmeras famílias sofrerem.
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Como pastores, reafirmamos nosso compromisso com a vida. É
exatamente esse compromisso que nos impele a tornar pública nossa
preocupação com o novo sistema do PA, tão necessário à população.
Barbacena, 24 de novembro de 2006".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. deputadas, telespectadores,
já assisti a esse filme quando era Vereador da cidade, no início dos
anos 90, quando o pronto-atendimento foi realizado por meio de um
convênio com o ambulatório de um dos hospitais.

Sabemos o que foi aquilo, como sabemos que não deu certo e que o
atendimento não foi adequado. Também não foi adequado improvisar
um PA em outro prédio antigo - onde se faziam atendimentos a
especialidades e consultas agendadas -, transformando aquele local
em um pronto-atendimento, porque não havia condições físicas e
logísticas para prestar um atendimento de qualidade à população.
Entendemos que houve um retrocesso no processo, o que não
podemos permitir, quando, após ser inaugurado um novo pronto-
atendimento com instalações físicas adequadas, num local adequado,
próximo ao hospital regional, este foi fechado.

Portanto, aprovamos, na Comissão de Saúde, requerimento
solicitando uma audiência pública em Barbacena para que, por meio
da Comissão de Saúde, o povo tivesse oportunidade de manifestar-
se. Por intermédio dessa Comissão, poderemos discutir melhor o
impacto dessa decisão e as saídas que podem ser trilhadas para
melhorar a atual situação da população. E um verdadeiro caos,
porque dezenas, centenas de pacientes não conseguem atendimento
a tempo e a hora, o que faz com que corram risco de morrer.

Entendemos que, por o hospital regional estar ali e ser da própria
Fhemig, esta estará aberta para discutir uma possível ação conjunta
da Fhemig com a Secretaria de Saúde de Barbacena. Como já existe
o hospital regional, com centro de tratamento intensivo, com o Samu e
com central de regulação a ele acoplado, pensamos que a Fhemig
estará aberta para o diálogo, porque ela mesma pode ter interesse em
assumir esse pronto-atendimento. Esperamos que os procedimentos e
os depósitos no Fundo Municipal de Saúde sejam transferidos para a
Fhemig para que esta possa ter, no pronto-atendimento, a porta de
entrada para o hospital regional.

Lei



110

Tudo está a nos indicar que houve uma ação precipitada do Prefeito
de Barbacena, a qual tem levado problemas aos cidadãos desse
Município e da região. Portanto, eu, membro da Comissão de Saúde,
estarei discutindo o assunto juntamente com os senhores, na próxima
semana, em uma audiência pública, para juntos encontrarmos o
melhor caminho. Não será com uma atitude drástica, respondendo a
uma greve dos funcionários daquela entidade, que o problema do PA
de Barbacena será solucionado, especialmente em situações de
urgência e emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, cara Deputada Jô Moraes,

público que nos acompanha pela TV Assembléia, boa-tarde. Saúdo o
Deputado Edson Rezende por trazer um dos assuntos que eu também
abordaria: a situação da saúde no Município de Barbacena. Gostaria
de retomar a carta, parabenizar os padres, enquanto verdadeiros
pastores que dão a vida por um povo, e destacar seus nomes, pois
fizeram a nota, assinaram e assumiram uma posição em relação à
administração de Barbacena e seu descaso com a vida e com os
empregados. São mais de 120 funcionários, e é clara uma
perseguição, como se não pudessem reivindicar condições melhores
de trabalho e de servir melhor. E a vida que está em jogo.

Nossa saudação, pela posição, aos Pes. Adilson Antônio da Costa,
da Paróquia Nossa Senhora da Penha; Alvim Gonçalves Valério, da
Paróquia São Pedro; Carlos Wilson, da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima; Daniel Marcas Lima, da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção; Geraldo Lopes de Paula, da Paróquia Nossa Senhora das
Dores; Geraldo Martins Dias, da Paróquia São José Operário; José
Antônio de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade; José
Custódio de Assis, da Paróquia São Pio X; Marco Túlio da Paz, da
Paróquia do Divino; Ronaldo Gomes Chaves, da Paróquia Bom
Pastor; e Cónego Leandro Matheus de Carvalho, da Paróquia São
Sebastião, que, apesar da idade, assumiu uma posição clara em favor
da vida. Com certeza, os outros padres auxiliares também têm essa
mesma opinião em relação aos servidores, ao povo de Barbacena,
que depende de um atendimento público, e em relação à
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administração municipal.
Portanto, faço coro com todas as palavras do nobre companheiro

Deputado Edson Rezende. As vezes, o descaso com a vida e com o
ser humano tem sido um comportamento também do próprio governo
do Estado ou de suas lideranças. Já fiz uso da tribuna denunciando
esse comportamento. Desde o ano passado, fizemos muitas reuniões
com o Secretário de Defesa Social à época, Desembargador Lúcio
Urbano, com o objetivo de obter recursos para a construção da cadeia
pública de Ouro Branco. Os presos de Ouro Branco ficaram um tempo
em Congonhas, e agora em Lafaiete, e todas as cadeias estão
superlotadas. A cadeia de Lafaiete, com vagas para 98 presos, está
com 236 presos. Isso não é coisa do ano passado, não.

Conseguimos recursos com a iniciativa privada. A Gerdau Açominas
doou, Deputado Célio Moreira, R$300.000,00 e o terreno para a
construção de uma nova cadeia desde o ano atrasado. E o Secretário
não viabilizou a construção dessa cadeia.

Houve audiências em que a Vereadora de Ouro Branco saiu
chorando do gabinete do Secretário lbrahim Abi-Ackel, tamanha a
brutalidade com que ele nos tratou, ao Prefeito, à Vereadora de Ouro
Branco e a mim. E totalmente fechado ao diálogo e à necessidade de
se ocupar em resolver essa situação caótica da cadeia de Conselheiro
Lafaiete, onde estão os presos de Ouro Branco: num espaço para 98
presos, estão 236 presos.

No dia 27/1112006, houve a fuga de 15 presos; um instinto mesmo
de vida, essa expressão da fuga. Conseguiram recapturar dois, ainda
estão foragidos 13 presos.

A situação da cadeia de Congonhas não é diferente. São cadeias
que não possuem nem sequer manutenção. As Polícias Civil e Militar
têm condições de trabalhar, graças ao convênio feito com os
Municípios, em que a Prefeitura arca com grande parte do custeio.
Essa é a situação da segurança.

O problema que nos assusta um pouco é que, quando se trata de
cadeias, a previsão do Orçamento para o ano que vem é de
R$3.000.000,00, o que dá para reformar - nem é para construir - duas
unidades em todo o Estado de Minas Gerais. O orçamento para todo o
ano é de R$3.000.000,00. Ou seja, não dá para atender a duas
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comarcas.	 -
Como resolveremos essa parte da segurança? E o descaso, em

primeiro lugar, com a vida, porque os presos, mesmo que sejam
pessoas que erraram - e todos estamos sujeitos a errar -, têm de ser
tratados como gente, como pessoas que são, com o objetivo de
recuperá-los, de resgatar a sua dignidade, garantir a sua
ressocialização como seres humanos.

Temos em Minas Gerais experiências exitosas, como as Apacs,
modelo que garante recuperar e qualificar essas pessoas, porque
grande parte dos presos não tem nenhuma qualificação. E a Apac
possibilita não só dar a eles uma qualificação profissional como
garantir que eles ganhem algum dinheiro, para que possam ter uma
poupança e, quando saírem, possam lazer um investimento, porque
terão não só uma qualificação como recursos para iniciar um negócio
próprio e, assim, viver com dignidade.

Então, venho aqui denunciar o descaso para com os presos em
geral e particularmente em Congonhas e Conselheiro Lalaiete. As
Prefeituras e as empresas locais têm interesse em lazer disponíveis
não só terrenos, mas também recursos, mas só podem construir com
a licença da planta, com a licença da Secretaria de Estado de Defesa
Social. Nem sequer obtivemos essa licença; ao contrário, fomos mal
recebidos por esse Secretário. Mas tivemos muitas reuniões com
secretários anteriores.

Quero destacar também que, enquanto não há recurso para a
saúde, camarada Jô Moraes, o dinheiro sai pelos ralos. Pedimos
informações, mas até o momento não as tivemos, em relação ao
asfalto de um trecho de 17km da Estrada Real - MG-129 -, que liga
Ouro Branco a Conselheiro Lafaiete. Desafio qualquer cidadão a
apresentar mais de cinco buracos nesse trecho, em que há uma
entrada importante para uma faculdade, dando acesso a milhares de
estudantes.

Há mais de quatro anos, reivindicamos a construção de um trevo, de
custo insignificante, mas não tivemos licença.

Fomos pegos de surpresa: uma máquina, como um rolo compressor
cheio de crivos, estourando todo o asfalto; outra máquina recolhendo
aquilo tudo e jogando fora. Estamos atônicos, bem como a população
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de Congonhas, de Ouro Preto, de Mariana, que transitam diariamente
por esse trecho, indo para as faculdades de Conselheiro Lafaiete,
como também a população de Conselheiro Lafaiete. Estão arrancando
todo o asfalto, que é seminovo! Não se trata de recapeamento nem de
operação tapa-buracos. Estão limpando tudo!

Temos a informação do DER de que 1km de asfalto custa,
aproximadamente, R$300.000,00. Como são 17km, essa obra terá
custo em torno de R$5.100.000,00, fora o trabalho de remoção do
asfalto. Com certeza, o custo total será de mais de R$6.000.000,00.
Todos têm a convicção de que isso é um absurdo, uma falta de
respeito para com o dinheiro público, enquanto há Municípios
totalmente isolados, em todo o canto do Estado! Por isso a
comercialização dos produtos desses Municípios - leite, verduras e
legumes - fica comprometida, sobretudo nos períodos de chuva,
trazendo prejuízos a vários Municípios, como o de Rio Espera, que
está bem próximo a Ouro Branco, e o de Cipotânea. Por outro lado,
esse desperdício com um asfalto seminovo, que está sendo
totalmente arrancado!

Denuncio essa vergonhosa situação e faço apelo para que
tenhamos mais respeito com o dinheiro público. Quantas vezes somos
retaliados em relação a emendas que são aprovadas para servir à
comunidade? Trata-se de dinheiro público, que, às vezes, não chega
aos Deputados, por causa de perseguição.

No meu caso, por exemplo, foram pagos menos de 10% de minhas
emendas. O mesmo ocorre com outros Deputados, entre eles o
Deputado Laudelino Augusto. Se eles adotam determinado
posicionamento, são perseguidos. Nenhuma secretaria tem autonomia
de pagar as emendas, se não houver licença do Secretário Danilo de
Castro. Portanto estamos sofrendo retaliação, mas os mineiros,
sobretudo os mais pobres, para os quais trabalhamos nesta Casa, é
que ficam prejudicados. Obrigado, Sr. Presidente.

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

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte,
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Presidência passa à 21 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que os

Requerimentos ns 6.929 a 6.932/2006 sejam distribuídos à Comissão
de Direitos Humanos, em razão da natureza da matéria. Sendo assim,
os referidos requerimentos ficam aprovados, nos termos da Decisão
Normativa da Presidência n2 9, e o prazo para a apresentação do
recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a
publicação deste despacho.

Mesa da Assembléia, 30 de novembro de 2006.
Fábio Avelar, 3-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 de
Turismo - aprovação, na 22 2 Reunião Ordinária, em 29/11/2006, do
Projeto de Lei n9 3.648/2006, do Deputado Ivair Nogueira; de Direitos
Humanos - aprovação, na 31 4 Reunião Ordinária, em 29111/2006, do
Projeto de Lei & 3.592/2006, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e
do Requerimento n 9 6.952/2006, do Deputado Leonardo Moreira; de
Meio Ambiente - aprovação, na 29 Reunião Ordinária, em
29/1112006, dos Projetos de Lei ns 3.499/2006, do Deputado Rogério
Correia, 3.578/2006, do Deputado Durval Angelo, e 3.60312006, do
Deputado Neider Moreira, e dos Requerimentos ns 6.928/2006, do
Deputado Elmiro Nascimento, e 6.951/2006, do Deputado Fábio
Avelar; de Saúde - aprovação, na 26 Reunião Ordinária, em
29/1112006, dos Projetos de Lei n 9s 3.385 e 3.442/2006, do Deputado
Célio Moreira, 3.453/2006, do Deputado Domingos Sávio, 3.457/2006,
do Deputado Neider Moreira, 3.543/2006, do Deputado Laudelino
Augusto, 3.582/2006, do Deputado Mauri Torres, 3.623/2006, do
Deputado Dimas Fabiano, 3.626/2006, do Deputado Laudelino
Augusto, 3.653/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.668/2006,
do Deputado Ivair Nogueira, e dos Requerimentos ns 5.74012005, do
Deputado Paulo Cesar, 6.010/2006, do Deputado Dimas Fabiano,
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6.081/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, 6.916/2006, do
Deputado Elmiro Nascimento, e 6.927/2006, da Comissão Especial
Contra a Invasão dos Produtos Chineses; de Educação - aprovação,
na 182 Reunião Ordinária, em 29/11/2006, dos Projetos de Lei n2s
3.452/2006, do Deputado Dimas Fabiano, 3.469, 3.538e 3.599/2006,
do Governador do Estado, 3.50412006, do Deputado Dilzon Meio,
3.617/2006, do Deputado Rogério Correia, 3.618/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 3.641/2006, do Deputado Antônio Júlio, e
3.709/2006, do Deputado Irani Barbosa, e dos Requerimentos ns
6.961/2006, do Deputado Sargento Rodrigues, e 6.968/2006, do
Deputado Doutor Viana; e de Participação Popular - aprovação, na
15' Reunião Ordinária, em 29/11/2006, das Propostas de Ação
Legislativa &s 657, 667, 668, 671, 692, 697, 703, 709, 719, 723 e
730/2006, de Autoria Popular, e rejeição, na mesma reunião, das
Propostas de Ação Legislativa ns 659, 727 e 728/2006, de Autoria
Popular (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Desejo discutir algumas questões.
Primeiro, entendo que realmente a situação da segurança pública no

Brasil é delicada. Compreendo, por estar há anos nesta Casa,
aprendendo com muitas pessoas, e depois também de presidir aqui
duas Comissões Parlamentares de Inquérito, uma que investigou o
sistema carcerário em Minas Gerais, um grande trabalho da
Assembléia Legislativa, que segurança pública não é apenas
responsabilidade de um ente da federação. E responsabilidade dos
Governos federal e estadual e também dos governos municipais. Mas,
diria, que, neste momento da vida brasileira, é uma responsabilidade
do governo federal. Estamos acompanhando o crescimento do crime
organizado em nosso país. Crime que não tem fronteiras. O tráfico de
drogas e o contrabando de armas passam pelas nossas estradas,
atravessando Estados. E, aí, Sr. Presidente, se não houver a
participação do governo federal, será praticamente impossível
enfrentar essa situação. Estamos acompanhando algo que está em
nossa constituição, a determinação de que é o governo federal que
deve ter a guarda dos presos que cometeram crimes federais, pois,
em nosso país, temos apenas uma unidade penal para esse tipo de
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presos. Este país com dimensões continentais tem um governo
federal que se ausentou da segurança pública deixando para os
Estados essa responsabilidade. Portanto, Minas Gerais tem feito o
seu dever de casa. Esta Casa Legislativa tem ajudado com um
orçamento dentro das possibilidades. Mas, qual é a participação do
governo federal nas construções de unidades penais? Zero. A
participação é zero. O governo federal omitiu-se. E agora vemos, por
iniciativa do Governador Aécio Neves, o encontro dos governadores
do sudeste para tratar da segurança desses Estados. Quero aqui
concordar que a situação de nossas cadeias é muito delicada e que
as pessoas que cumprem penas sofrem. Temos de convocar o
governo federal para esse trabalho. Minas Gerais tem dado muito pela
segurança pública. Temos os números. O governo tem investido na
segurança pública e em nossas polícias. Na Comissão de
Administração Pública, será votado um projeto voltado para a polícia.
O governo tem-se preocupado com essa situação. Temos consciência
de que muitos governos de Minas Gerais investiram nos acessos,
mas, historicamente, vivemos um momento importante em relação aos
acessos das estradas. Mais de 100 acessos foram feitos, e temos de
reconhecer isso. Este é um governo que tem cuidado com o recurso
público. Como fui Secretário, sou testemunha disso. Temos de apurar
todas as situações. Sabemos que, quando o DER se refere a 1km,
não está se referindo a 1km de asfalto, mas a 1km de estrada, com
toda a infra-estrutura de que uma estrada precisa. O Deputado Fábio
Avelar, que é engenheiro e domina essa área, sabe melhor que eu
qual é o custo com a drenagem, com a rede pluvial e com toda a
base. Portanto o custo está ligado não apenas à camada de asfalto,
mas a toda infra-estrutura, para que a estrada tenha condições de
receber o tráfego. Falarei sobre o investimento na saúde do Estado.
Em algum momento histórico de um dos governos de Minas Gerais,
decidiu-se construir hospitais em Belo Horizonte, pertencentes ao
Estado, o que faz com que muitos mineiros e até mesmo cidadãos
brasileiros de outros Estados venham a Belo Horizonte para recorrer
às estruturas de saúde que o governo do Estado disponibiliza em Belo
Horizonte, O governo do Estado tem investido no Hospital João XXIII,
e esta Casa tem aprovado isso a partir do Orçamento. O Hospital
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João XXIII é referência em traumas não apenas em Belo Horizonte,
como também em Minas Gerais e no Brasil. Homenageio os médicos,
os servidores, as enfermeiras e toda a equipe desse hospital.
Lamentavelmente, nossas estradas têm vitimados muitas pessoas.
Cidadãos da Bahia e do Espírito Santo recorrerem ao Hospital João
XXIII. Faço homenagem ao Dr. Charles Simão, Diretor do Hospital
João XXIII, ao Dr. Antônio Carlos e aos enfermeiros, que trabalham
em favor da vida. Esse hospital é referência em queimaduras e picada
de animais e possui um banco de peles. Lembro-me de que minha
filha engoliu um objeto e, imediatamente, levei-a ao Hospital João
XXIII, pois sabia que ela seria bem atendida devido à experiência
desse hospital em situações de tamanha gravidade. Poderia falar
ainda do Hospital Júlia Kubitschek, do trabalho humanitário que a Dra.
Sara Campos realiza com as adolescentes grávidas, do Maria Amélia
Lins e do Eduardo de Menezes. O Centro Geral de Pediatria toca meu
coração, pois atende a criançada de Belo Horizonte, da Região
Metropolitana e do Estado. São 17 unidades, na verdade, 23, pois o
Centro Mineiro de Toxicomania também realiza esse atendimento.

Portanto o governo do Estado tem investido bastante na saúde.
Faço uma homenagem às instituições que pertencem ao povo de
Minas Gerais e aos profissionais que dedicam seu tempo em favor da
população de Belo Horizonte, da Região Metropolitana, de Minas
Gerais e do Brasil. Agradeço ao Deputado Fábio Avelar pela
tolerância e pelo prazo a mais que V. Exa. me concedeu.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria apenas de
reafirmar a situação em que se encontram a MG que liga Ouro Branco
a Lataiete e as cadeias de Conselheiro Lafaiete e Congonhas.
Concordo plenamente quando dizem que qualquer política pública
deve ter uma sistematização de forma bem clara na divisão de
competências e deveres nas três esferas governamentais: federal,
estadual e municipal. Todas as políticas deveriam ser formatadas em
relação aos programas, com divisão de tarefas bastante definidas e
disponibilização de recursos, obviamente. Portanto, deveria ser
diferente na área da segurança e no tratamento dado aos nossos
presos. O que tenho de deixar bem claro é que, no caso de Ouro
Branco, Congonhas e Conselheiro Lafaiete, há interesse não só dos
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Prefeitos, como também das empresas, ou seja, da iniciativa privada.
As vezes, o mais difícil é pôr a mão no bolso. E isso já ocorreu. Existe
esse compromisso de contribuição, e há omissão do Estado, que
arrasta o problema há anos. A situação da cadeia de Conselheiro
Lafaiete, que tem capacidade para 98 presos, mas está com 236, o
que aliás, gerou a fuga de 15 detentos, não é diferente das outras.
Estou trazendo aqui algo pontual, com nome e endereço. E tato que
existe interesse das lideranças locais em resolver o problema. E dever
da Casa fiscalizar e acompanhar de perto tanto as políticas públicas
quanto a forma de se gastarem os recursos, como no caso do trecho
da Estrada Real que liga Ouro Branco a Conselheiro Lafaiete. O dado
referente aos custos dos 17km é do DER. Até agora, não recebi o
projeto, o cronograma de execução das obras, com custo etc. Estou
aguardando essas informações que o próprio DER ficou de nos enviar
o mais rápido possível. Reconheço a abertura que tivemos nesse
órgão para receber as informações. Aprovamos requerimento em
Plenário relativo a isso. Socializarei as informações com os senhores
quando souber precisamente qual é o custo. O cálculo que se tem é
de aproximadamente R$5.000.000,00 a R$100.000.00, o que é um
descaso. Duvido que alguém nos Municípios de Mariana, Ouro Preto,
Congonhas, Ouro Branco ou [aí aiete conseguiu justificar a construção
do novo asfalto. Quem trafega no trecho de 18km que liga Ouro
Branco à BR-040 vê o contraste, porque existe quase um buraco
apenas, de tantos que existem no local. A Gerdau Açominas assumiu
o compromisso de pagar a metade da obra. Sendo assim, se ela for
orçada em R$1 0.000.000,00, a empresa assumirá R$5.000.000,00. O
outro trecho, onde quase não havia buracos, foi totalmente destruído.
Então, isso é para o bem de todos nós. Não estou aqui contra fulano
ou beltrano, mas para dizer que o dinheiro público, o dinheiro do povo,
precisa ser bem empregado.

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
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.
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ATA DA 42 REUNIÃO ESPECIAL DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/11/2006

Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Laudelino Augusto
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença -Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Palavras
do Secretário Márcio Luiz Murta Kangussu - Palavras do Procurador
Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Palavras da Sra. Maria Dalce
Ricas - Palavras do Deputado Laudelino Augusto - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Célio Murilo de Carvalho Valie - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Fábio Avelar - Doutor Viana - Laudelino Augusto - Maria OUvia -

Padre João - Paulo Piau - Sebastião Costa - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 19h15min, 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 Doutor Viana, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente;
Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Extraordinário para Assuntos
de Reforma Agrária; Osvaldo Oliveira Araújo Firmo, Juiz da Vara de
Conflitos Agrários de Belo Horizonte, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça, Orlando Adão Carvalho; Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, Coordenador da Procuradoria de Conflitos Agrários,
representando a Procuradora-Geral de Justiça, Ana Ivanete dos
Santos; Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas; Geraldo Fausto da Silva, Diretor-Geral
Substituto do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, representando o
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Diretor-Geral do IEF, Humberto Candeias Cavalcanti; e Célio Murilo
de Carvalho Valle, Diretor de Pesca e Biodiversidade do El`; e a
Exma. Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença da Exma. Sra.

Janice Araújo Carvalho, representando a Reitora da Universidade do
Estado de Minas Gerais, Janete Gomes Paiva Barreto; dos Exmos.
Srs. Paulo Sérgio de Siqueira, Vereador à Câmara Municipal de
Machado; Miguel Angelo Santos Sá, Conselheiro do Crea-MG,
representando o Presidente, Gilson Queirós; Eduardo Nascimento,
Assessor Sindical da Fetaemg, representando o Presidente, Vilson
Luís da Silva; e da Exma. Sra. Ana Cláudia Albanez, representando o
Presidente da Emater, José da Silva Soares.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação do
Estado de Minas Gerais", com os seguintes objetivos: conhecer a
situação fundiária das unidades de conservação do Estado e sua
efetividade; discutir aspectos jurídicos para a regularização fundiária
das unidades de conservação; discutir a destinação e as dotações
orçamentárias estaduais e o planejamento plurianual de recursos para
sua regularização fundiária; sensibilizar o Poder judiciário sobre a
necessidade da regularização; e discutir o impacto social da
regularização.

Palavras do Sr. Presidente
Uma exposição do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, encerrada

no último domingo e certamente vista por muitos dos presentes,
provoca no espectador uma sensação de encantamento, diante da
beleza e da raridade das paisagens, da fauna e da flora que retrata
em regiões longínquas e ambientalmente preservadas, em diversas
partes do mundo. Leões-marinhos, baleias, iguanas, tartarugas
gigantes, gorilas da montanha, imensas colônias de pingüins,
espécies vegetais típicas e exóticas, geleiras, lagos, captados no pólo
ártico, na Africa, no arquipélago de Galápagos e na Patagônia,
compõem uma mostra da riqueza e da diversidade naturais ainda
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intocadas em alguns pontos do planeta.
A exposição tem um segundo efeito: ao nos sensibilizarmos com o

que vemos de belo em locais não atingidos pela intervenção humana,
somos levados a refletir sobre o ambiente em que vivemos e a desejar
que ele também seja preservado; a pensar em formas de conciliar
nossas atividades econômicas, nossa cultura, nosso modo de vida
com o ambiente natural.

A convivência harmoniosa com a natureza, sabemos, é fundamental
para a qualidade de vida. E deve ser uma preocupação permanente
dos poderes públicos, das empresas, da sociedade como um todo, de
cada um de nós, mobilizando-nos para atitudes preventivas contra a
destruição dos recursos naturais.

Vale lembrar, a propósito, o que diz sobre o assunto a Constituição
Federal: (- Lê:)

"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

§ 1 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder
público:

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção."

O direito a um ambiente equilibrado, o dever de proteger esse bem
comum e a obrigação do poder público de criar espaços especiais
com esse objetivo estão regulamentados na Lei Federal n 2 9.985, de
2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Em nosso Estado, a Lei n9 14.309, de 2002, que dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade em Minas Gerais e
disciplina a criação das unidades de conservação, é um passo
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importante nessa direção. Na definição das áreas de proteção integral
e de uso sustentável, é fundamental que se leve em conta não só o
patrimônio ambiental a ser preservado, mas outros fatores envolvidos,
como os valores culturais e as atividades socioeconômicas existentes
na região.

Entretanto, como ocorre em várias outras áreas da regulação da
vida em sociedade, o que se assegurou em lei, com referência às
unidades de conservação, ainda está longe de se efetivar na prática.
A regularização dessas unidades esbarra em fortes obstáculos,
especialmente os de ordem financeira e jurídica.

No campo dos recursos financeiros, estima-se que sejam
necessários mais de R$400.000.000,00 para regularizar as unidades
já criadas e outro tanto para as previstas - soma muitíssimo além
daquilo de que se dispõe nas previsões orçamentárias do Estado. Na
área jurídica, os entraves dizem respeito principalmente aos
intrincados e morosos processos de desapropriação.

O que se pretende neste ciclo de debates é justamente discutir com
os diversos setores envolvidos os caminhos e mecanismos para
viabilizar a regularização das unidades de conservação,
particularmente aqueles voltados para o aumento dos recursos
governamentais a elas destinados e para a agilização dos processos
jurídicos em questão.

Tais aspectos e outras informações sobre a situação das unidades
de conservação no Estado de Minas Gerais serão abordados com a
devida propriedade e aprofundamento no decorrer das exposições e
debates deste evento, com a participação de notórios especialistas no
assunto.

Agradecemos aos expositores e debatedores, às autoridades
presentes, ao IEF, às demais entidades de apoio a este encontro e a
todos os que aqui compareceram. Fazemos questão de parabenizar,
pela iniciativa de propor este evento, o Deputado Laudelino Augusto,
que, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e
da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas,
tem dado importante contribuição para colocarmos em evidência as
questões ambientais do Estado.

Esperamos que, com as informações e os pontos de vista aqui



123

apresentados, possamos amadurecer o debate e avançar no
aprimoramento das políticas públicas referentes às unidades de
conservação, essenciais para a sobrevivência dos nossos recursos
naturais e para o bem-estar da nassa população. Muito obrigado.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado
Mauri Torres, Presidente, na pessoa de quem saúdo as demais
autoridades que compõem a Mesa e as ilustres lideranças
ambientalistas e comunitárias que estão aqui para o debate deste
tema.

Ao lado do Presidente da Mesa, faço especial referência à iniciativa
do Deputado Laudelino Augusto de convocar esta reunião, criando a
oportunidade de debater um dos temas centrais da política ambiental
de Minas, que, pela sua importância, se coloca na centralidade de
qualquer política de meio ambiente em qualquer país e em qualquer
Estado, sobretudo porque reside nas Unidades de Conservação a
mais importante estratégia adotada na atualidade para a conservação
da biodiversidade.

Temos de imaginar a rede de unidade de conservação nas diversas
categorias de unidade de conservação como uma estratégia
fundamental à conservação da biodiversidade. Não apenas em
relação às possibilidades daquelas unidades cuja categoria pressupõe
a proteção integral dos recursos naturais e ambientais, como também
nas unidades de uso sustentável, que permitem, pela própria
concepção, uma interação adequada do meio antrópico com o meio
natural, na relação do homem com a natureza, visando criar uma
relação sustentável relativamente ao aproveitamento dos recursos da
natureza de acordo com a capacidade de regeneração dos recursos
que são utilizados.

Ao final desta abertura, teremos a oportunidade de assistir à
exposição que será feita pelo Prof. Célio ValIe, Diretor de Pesca e
Biodíversidade do Instituto Estadual de Floresta, que, na verdade, fará
um inventário das iniciativas que estão sendo realizadas, sobretudo,
da atual realidade das Unidades de Conservação em Minas, dos
problemas fundiários que ainda persistem para situar o tema central
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que orientou a convocação desta reunião. Lamentavelmente, esse é
um problema brasileiro de grande magnitude na medida em que
enfrentamos graves problemas relativamente à regularização fundiária
das unidades de conservação em quase todas as esferas. Isso tem
ocorrido de maneira geral na formulação das políticas públicas.
Aproveito este espaço e a importância desta Casa para fazer essa
reflexão.

E muito comum haver grande número de leis fundamentais,
importantíssimas à formulação e à concepção de várias políticas
públicas, normalmente desprovidas dos meios que possam fazê-las
ser exercidas de maneira adequada. E um tema recorrente da
realidade brasileira, do setor público brasileiro. Temos a oportunidade
de responder aos justificados anseios da sociedade, criando
alternativas legais, jurídicas e, ao mesmo tempo, não damos às
instituições os meios necessários para a sua concepção. Devemos
tratar disso aqui de maneira muito aberta, pelo próprio espírito de
convocação desta reunião.

Como Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e
Ministro de Estado titular daquela pasta, tive a oportunidade de
participar da elaboração da lei que resultou na implantação do
Sistema Nacional de Unidade de Conservação depois de sua
regulamentação. Foi dado um primeiro passo, ainda que tímido,
importantíssimo na realidade de hoje: a criação do mecanismo
compensatório para a implantação de Unidade de Conservação,
baseado em recursos de empreendimentos efetivos e potencialmente
poluidores, licenciados pelo poder público.

Hoje, isso representa uma das principais fontes de recurso para a
implantação das Unidades de Conservação. Os últimos números que
chegaram ao nosso conhecimento dão conta de que, na esfera
federal, já ultrapassamos R$500.000.000,00 de compensação
financeira para a regularização fundiária de Unidade de Conservação.
Em Minas, também buscamos avançar nesse tema com um amplo
processo de discussão, que tem sido travada no Conselho de Política
Ambiental do Estado. Está sendo discutida uma deliberação não
apenas para estabelecer uma regra específica, mas também para
tipificar os empreendimentos que devem fazer o recolhimento dessa

rsl



125

compensação. Da mesma forma, temos realizado intensamente com a
sociedade um debate com o objetivo de criar as condições para a
elaboração de um projeto de lei especificamente voltado para as
peculiaridades do Estado de Minas Gerais em relação à implantação
do Sistema Estadual de Áreas Protegidas.

Temos procurado fazer uma opção diferentemente da alternativa
adotada na esfera federal de evoluir num sistema nacional de
unidades de conservação para um sistema de áreas protegidas. Como
sabemos, do ponto de vista técnico, científico e conceitual mais
abrangente do que aquele dotado na esfera federal, até porquê há
duas categorias de áreas protegidas na legislação brasileira tora da
legislação adotada no Sistema de Unidades de Conservação; porém
tradicionalmente adotada na legislação florestal brasileira desde o
primeiro código de 1934, que se refere às Áreas de Proteção
Permanente - APPs - e de reserva legal prevista na legislação, que
também exerce importância fundamental para a proteção da
biodiversidade. Aliás, não apenas para a proteção da biodiversidade
porque, quando falamos em Unidades de Conservação, nos referimos
necessariamente à proteção de água, de conservação e de recursos
hídricos, especialmente quando essas unidades são criadas em áreas
estratégicas de proteção de mananciais, principalmente de
mananciais de abastecimento público de água.

Estamos aqui num momento especial. Na pessoa do Deputado
Fábio Avelar, parabenizo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
seus Deputados pela importância deste evento. Não gostaria de
terminar o meu pronunciamento sem mencionar o profícuo esforço de
integração que temos procurado realizar ultimamente com a.
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária, representada aqui pelo Secretário Márcio Kangussu, nosso
colega, e pelo Iter, a fim de agilizar os procedimentos de
georreferenciamento das propriedades integrantes das nossas
Unidades de Conservação, da demarcação dessas áreas e do
levantamento fundiário pelo que representam de importância nesse
nosso esforço.

Contamos também aqui com a presença do Diretor do IEF e os
gerentes das nossas Unidades de Conservação, que seguramente
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poderão contribuir para os debates que aqui se realizarão e, ao
mesmo tempo, auferir os subsídios que, com certeza, poderemos
obter aqui. Além disso, fazer com que este seminário contribua de
maneira muito decisiva para os esforços fundamentais, que precisam
ampliar-se no Estado em relação a esse tema.

Conforme mencionamos, essa é uma questão crucial e estratégica.
Seguramente, hoje, o principal problema referente à implantação das
Unidades de Conservação é o de natureza fundiária.

Este debate lançará luzes para que construamos as melhores
alternativas, a fim de permitir que o Estado avance de maneira ainda
mais significativa nesse importante tema da política ambiental do
Estado. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Márcio Luiz Muna Kangussu
Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente desta Casa, prezado amigo,

companheiro e colega que preside este ciclo de debates, permitam-
me todos os componentes desta Mesa cumprimentá-lo na pessoa da
Sra. Maria Dalce Ricas, ambientalista; Deputados, ambientalistas,
senhoras e senhores, boa noite.

O Secretário José Carlos de Carvalho falou, com todo o seu
conhecimento, autoridade e propriedade, sobre a posição do governo
de Minas relativamente a esse importante tema. O governo mineiro
enxerga essa iniciativa do Parlamento mineiro como mais uma
contribuição para que o Estado atue em consonância com as
demandas, com a vontade e o diagnóstico da sociedade.

Parabenizo o Deputado Laudelino Augusto pela brilhante iniciativa
de apresentar requerimento para que possamos, nesses dois dias,
discutir importante tema.

O Secretário José Carlos de Carvalho disse da integração entre os
diversos órgãos do Estado para que possamos atuar com mais
eficiência. Nossa Secretaria Extraordinária, através de seu órgão
executivo - o Iter -, juntamente com o IEF, num convênio inédito neste
país, está fazendo todo o georreferenciamento de 14 parques, o que
nos dará um conhecimento maior do problema a fim de que possamos
atuar para resolvê-lo.

Deputado Fábio Avelar, nossa Secretaria estará presente durante
esses dois dias, ouvindo e prestando os esclarecimentos necessários
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a todos que nos estiverem acompanhando, inclusive através da TV
Assembléia. Sinto-me gratificado por fazer parte deste Parlamento e
por mais esta iniciativa, mostrando que o Parlamento mineiro está
sempre aberto a discutir importantes temas para a nossa comunidade.
Que todos tenham um bom proveito durante esses dois dias em que
estaremos juntos. Obrigado a todos e boa noite.

Palavras do Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira
Cumprimento a todos na pessoa do Deputado Fábio Avelar,

Presidente desta Mesa de abertura dos trabalhos, envolvendo o ciclo
de debates "Regularização Fundiária nas Unidades de Conservação
do Estado de Minas Gerais".

Externo, em nome da Procuradora-Geral de Justiça em exercício,
toda a honra que o Ministério Público tem de compor esta Mesa,
participando da abertura de tão importante evento.

Externo, também, todo o nosso contentamento, alegria e satisfação
com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Dr. Osvaldo Firmo,
Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários, que se encontra
presente nesta reunião. A Vara Agrária de Minas Gerais tem servido
de modelo para a implantação de uma justiça agrária no Estado
brasileiro.

Os objetivos do evento qualificam a sua magnitude, nessa vertente
de criação das unidades de conservação, na forma de como elas
devem ser tratadas juridicamente e no orçamento, dentro do enfoque
dos objetivos lançados.

Destaco, entretanto, o objetivo de discutir o impacto social da
regularização da criação das unidades de conservação. O Ministério
Público mantém postura inarredável na defesa do meio ambiente, bem
de uso comum do povo. O meio ambiente equilibrado é um direito de
todos, conforme dispõe o art. 225 da Constituição Federal. Mas temos
algumas preocupações quando se coloca uma aparente antinomia
entre políticas públicas ambientais e políticas viabilizadoras de direitos
fundamentais, alicerçados em princípios norteadores da República
Federativa do Brasil.

Evidentemente não há antinomia entre o meio ambiente equilibrado
e a implantação efetiva de políticas públicas voltadas para a dignidade
do ser humano.
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Neste contexto, o Ministério Público espera que, neste ciclo de
debates, seja aprofundada a questão do impacto social, pois vimos
que conflitos advieram da implantação das unidades de conservação.

Há vários exemplos no Estado de Minas Gerais, certamente do
conhecimento de todos: o Parque de Grão Mogol e a unidade de
conservação da Mata Escura, do Jequitinhonha. Não citarei outros
exemplos por acreditar que eles por si só já esclarecem nossa idéia
de aprofundamento do impacto social com a obtenção de recursos e
com a priorização das atividades, dos estudos prévios. Entendemos
que tais ações devem passar necessariamente pela consulta às
comunidades atingidas e pelos órgãos responsáveis pela
implementação de políticas públicas.

Ocorreram algumas situações que inviabilizaram projetos de reforma
agrária porque foram criadas algumas APAs visando à proteção do
meio ambiente. Na verdade, constatamos que a inviabilização da
inclusão social pelo Programa Nacional de Reforma Agrária gera a
exclusão social, e o próprio excluído passa a ser utilizado como
aquele que degrada o meio ambiente, notadamente por meio das
atividades de carvoaria.

A exclusão social deve ser, sim, nosso ponto de partida em toda e
qualquer política pública. A defesa do meio ambiente é totalmente
compatível com a inclusão social.

Temos a certeza da excelência dos trabalhos e da magnitude do
evento. Portanto, proponho a todos que, na abordagem desse tema,
vejam o meio ambiente e, inserido nele, o ser humano. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas
Boa noite aos membros da Mesa e a todos. Faço questão de

parabenizar o Deputado Laudelino Augusto que, como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente desta Casa, trouxe para cá a discussão
de assuntos relevantes e raramente se tem furtado a atender a
demanda da sociedade em outros assuntos também.

Parabéns, Deputado! Realmente sua atuação à frente da Comissão
de Meio Ambiente marcou a história da Assembléia Legislativa.

Por que criar e implantar a unidade de conservação? Muitas
pessoas perguntam a importância disso. Para começar, no meu

-
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conceito, essa é uma questão ética. Acredito que tenhamos de
respeitar as demais formas de vida que ainda habitam o planeta.

Por que, mesmo com essa constatação, que ouvimos na maior parte
dos discursos e que consta de um capítulo da Constituição, não se
implantam unidades de conservação? Muitas estão no papel em
Minas Gerais, em outros Estados e na União, porque isso ainda não
faz parte da política, que é de desenvolvimento. No conceito de
desenvolvimento, não está incluída a preservação dos ambientes
naturais, pois continua calcado na premissa de que são ilimitados e
que temos de destruí-]os.

O curioso é que já desmatamos. No caso de Minas Gerais, apesar
de o IEF divulgar um dado que o próprio órgão admite ter de ser
melhor detalhado, foram registrados 32% de preservação do ambiente
natural. Sabemos que, na verdade, é muito menos que isso. Mesmo
assim, o nosso conceito continua sendo de expansão da fronteira
agrícola, de implantação de assentamentos em áreas florestadas e de
construção de estradas sem cuidado.

Ontem cheguei de uma viagem em uma caravana organizada pela
Prefeitura de Montes Claros. O Célio participou de outra maior ainda,
que rodou pelo Norte de Minas. Saímos de Montes Claros, passamos
por Januária, Montalvânia, passamos pelo Parque Estadual Veredas
do Peruaçu - que é simplesmente maravilhoso - e voltamos para
Montes Claros. A expedição foi denominada "Na garupa de Rosa',
pois a proposta foi de justamente relembrar o percurso feito por
Diadorim e Riobaldo, na cabeça de Guimarães Rosa.

Vimos muita coisa negativa e a destruição de projetos públicos
implantados nas veredas do Rio Mangaí e de outros. Há ainda muita
área que pode ser preservada. O que mais dói é que boa parte dessas
áreas devem ser devolutas e continuam sendo ocupadas e
desestimuladas pelo poder público.

Há um descaso com as nossas unidades de conservação. Não há
dotação orçamentária para desapropriar terras. O Secretário Márcio
Kangussu mencionou o convênio entre a Semad e o lter, o qual é
muito bem-vindo, mas, na verdade, está começando a se mexer. O
processo está demasiadamente lento. Sem dizer que seja negativo,
há uma proliferação de projetos de assentamento de reforma agrária
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no Estado e no País. A idéia é pertinente e socialmente desejável,
mas, enquanto isso, em relação à Unidade de Conservação, o mesmo
não ocorre.

O governo Aécio Neves criou o Pró-Acesso. Poderíamos pedir que o
próximo governo crie o Pró-Parque.

Gomo já foi dito pelo Procurador, falamos da implantação de
parques, observando-se os mínimos procedimentos de bom-senso:
têm de ser ouvidas as comunidades, e os proprietários têm de ser
indenizados.

Procurador, é preciso inverter a situação e inserir o ambiental no
social, porque, do jeito que está, não ficará nada. Além de criar o Pró-
Parque, têm de ser observadas as premissas € a dotação
orçamentária. Temos de iniciar rapidamente a regularização fundiária
para arrecadarmos terras que realmente tenham valor ambiental, para
a criação de unidades de conservação.

Entendemos que, diante das más notícias e da nossa expectativa
muito negativa do que realmente nos sobrou de ambientes naturais no
Estado, o governo deveria decretar o desmatamento zero, só
permitindo a destruição dos ambientes naturais em condições muito
excepcionais, como para obras de utilidade pública e de interesse
social, a fim de conseguirmos verificar o que ainda existe e o que
podemos transformar em unidades de conservação.

Não sei se é uma postura pessimista, mas a Amda é a associação
que mais levanta a bandeira para a mudança das políticas públicas e
das leis e para o desestímulo a projetos e atividades econômicas que
possam degradar o meio ambiente, mas, infelizmente, balançamo-nos
na linha do pessimismo.

Fico pensando que só vamos conseguir preservar ambientes
naturais em forma de unidade de conservação.

Não conseguimos entender e estamos esperando que o Governador
e esta Casa modifiquem a lei florestal do Estado, para garantirmos a
preservação de mais ambientes naturais. Para isso, é preciso que o
Conselho de Política Ambiental - Copam - examine, com maior
cuidado, as licenças que têm sido dadas e que permitem a supressão
de vegetação, porque realmente a situação é muito difícil.

Eu terminaria dizendo uma coisa fundamental que sempre
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repetimos: um Diretor, um gerente de parque, guarda um patrimônio
inestimável para a sociedade. E eu conheço muitos deles; são
pessoas que vale a pena conhecer. São abnegadas, que acham que
têm de vestir a camisa verdadeira. O Roberto, o "Tonhão", o pessoal
entrega a alma mesmo. Deveriam pensar um pouco mais no salário e
nas condições de trabalho desse pessoal, que guarda o patrimônio do
futuro para nós. Obrigada.

Palavras do Deputado Laudelino Augusto
Terráqueas e terráqueos, boa-noite. Cumprimento todas e todos da

Mesa e os demais presentes, permitam-me, na pessoa da Maria
Dalce, Superintendente da Amda.

Costumo usar a forma de tratamento "terráqueas e terráqueos" em
todos os eventos ou atividades que exigem de nós uma visão mais
holística, mais ampla, mais planetária, mais abrangente, mais "pé no
chão" e, por que não dizer?, uma visão mais mística da questão.

Já tive oportunidade de dizer que a principal lei que gostaria, não de
fazer ou votar, mas que fosse natural, é a conservação, a preservação
do Planeta como um todo, como uma unidade de conservação. O
Planeta, em sua extensão terrestre, marítima, no ar, nas profundezas
da terra, das águas. Todos os cantos precisam ser respeitados e
preservados. Não é o que acontece na prática. Enquanto isso,
precisamos preservar e criar as unidades, os parques, as estações
ecológicas, as reservas biológicas, os monumentos naturais, as
unidades de conservação.

Mesmo antes de ser Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, no dia-a-dia da nossa existência ou até como
Presidente de comissão na Câmara de Vereadores em Itajubá, temos
acompanhado, conhecido casos, feito audiências. Aqui mesmo, para
citar duas, tivemos, logo de início, a questão da Serra da Canastra,
Foi feito um decreto, e agora tem de ser mudado por lei. Tanta coisa
para se resolver e se preservar naquela serra maravilhosa, onde
nascem tantos rios, inclusive o da integração nacional, o São
Francisco.

Também estou me lembrando da Mata Escura, assunto que
estamos acompanhando por meio de um grupo de trabalho. Têm sido
feitas reuniões.
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Na área estadual, estou vendo membros de Aiuruoca, da região do
Papagaio. Sejam todos bem-vindos. Aqui tivemos audiência sobre a
Serra do Papagaio e depois sobre a Serra da Pedra Branca, em
Caldas. Ontem mesmo estivemos com o Secretário José Carlos
Carvalho tratando de alguns assuntos relativos àquela serra.

Sentimos a necessidade de contribuir, de verificar como o nosso
serviço legislativo pode contribuir para resolver essa questão no
Estado de Minas. As unidades de conservação existem no papel, por
lei, por decreto. Então, como contribuir? Isso foi levantado na
audiência sobre a Serra do Papagaio. O Célio ValIe e outros
presentes levantaram a importância disso, a angústia de alguns, a
preocupação que alguns manifestam de que temos a unidade no
papel, mas não regularizada. Dizem, cerca de 90%. Foi publicada no
jornal a preocupação do 1FF. Daí, colocamos a estrutura da
Assembléia a esse serviço para buscarmos isso juntos. Todos sabem
também que entendemos e exercemos política como soma de
esforços em busca do bem comum.

Fomos muito bem atendidos e acolhidos pelo IEF, pela Amda, pela
Gerência de Projetos Institucionais desta Casa e por outras entidades
de apoio. Posteriormente, todas serão citadas. Estamos aqui para
prestar um serviço à sociedade mineira, ao ambiente não apenas de
Minas e do Brasil, mas também do Planeta, nessa visão holística que
desejamos trazer. Desejo-lhes um bom trabalho, espero que todos
participem deste debate.

Dentro dos objetivos traçados, desejamos conhecer a situação
fundiária, que será exposta pelo Célio, discutir aspectos jurídicos,
sensibilizar o Judiciário, para conseguirmos acelerar a regularização e
debater os impactos social e ambiental, que são grandes. Solicitamos
que este ciclo de debates fosse realizado com urgência, porque
desejávamos debater o assunto antes da votação do Orçamento. Já
apresentamos uma emenda ao PPAG, que foi acolhida, a fim de
garantirmos quantia suficiente para que o processo seja iniciado. São
necessários R$500.000.000,00 para a regularização das unidades
existentes. Como disse o Secretário José Carlos Carvalho, outras
serão criadas. Estou vendo o Deputado Padre João e lembrei-me da
Serra de Ouro Branco. E necessário termos ali uma unidade de
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preservação da área.
Queremos garantir verbas orçamentárias para iniciarmos um

cronograma de trabalho. Cinco anos? Dez anos? Quem sabe
conseguiremos, nesse prazo, regularizar essas unidades de
conservação? Colocaremos o chamado poder a serviço do resgate da
beleza. Chega de feiúra na natureza, vamos resgatar a beleza.

Peço permissão para concluir homenageando uma pessoa, um
ambientalista, que está completando 86 anos, um ex-combatente da
FEB, que defendeu não apenas o Brasil, mas também este Planeta: o
meu pai, Pedro Junqueira Azevedo, que completa hoje 86 anos de
idade. Como homenagem, ofereço-lhe os nossos trabalhos desta
noite. Homenageio esse ambientalista, que merece e representa os
demais. Agradecemos em nome dele e desejamos bom trabalho a
todos.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia Legislativa , gostaria de

agradecer a presença de todas as autoridades e dos senhores nesta
noite. Desejo-lhes bom trabalho nestes dois dias. Neste instante,
assistiremos a um vídeo sobre o Parque Estadual do Itacolomi, que
tem como apresentador o artista Saulo Laranjeira.

- Procede-se à exibição do vídeo.
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Agradeço ao

Deputado Fábio Avelar as suas palavras. Vamos direto ao trabalho,
pois ainda temos muito que fazer.

Palavras do Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle
Deputado Laudelino Augusto, fiquei muito comovido quando o

senhor citou o seu pai, a quem fez uma homenagem. Espero que
cada um de nós conte para os nossos filhos e para os nossos netos
que este foi o dia em que o Estado de Minas Gerais reconheceu o
valor dos animais e das plantas; reconheceu que vivemos por eles e
por causa deles. Hoje almoçamos e jantamos, agora estamos
respirando, porque a terra nos permite. E extremamente importante
reconhecer que a essência da terra são os animais e as plantas.
Neste sistema capitalista, se não ponho dinheiro em alguma coisa, é
porque não acredito no que estou fazendo. Se bebo cerveja e no meu
orçamento não há dinheiro para cerveja, ou tenho dinheiro para a
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cerveja, ou estou roubando a cerveja - o que provavelmente não é o
caso -, ou estou mentindo. O meu orçamento é que diz onde está meu
coração. Prova disso é que, quando estamos noivos, apaixonados,
vivemos comprando presentes para a noiva, gastando dinheiro com
ela. Se acreditamos que a natureza é importante, temos de resolver o
problema da propriedade da terra, dos bichos e das plantas. Ficamos
muito impressionados com o movimento dos homens sem terra. Sinto-
me um pouco porta-voz dos bichos e das pessoas que ainda não
nasceram, na luta pela terra, porque os animais e as plantas que Deus
fez estavam aqui, antes de nós. Ficamos impressionados, porque
expulsamos os índios, pegamos os escravos, fizemos uma série de
coisas. E ninguém fica impressionado por estarmos roubando o
espaço vital dos animais e das plantas, dos quais dependemos.
Unidade de conservação é exatamente isso. Imaginem uma enorme
malha com seus nós. Vivemos nas partes abertas entre os nós. As
nossas roças, as nossas coisas estão ali. Os nós dessa rede que nos
sustenta são as unidades de conservação, a terra para os animais e
para as plantas, para a natureza. Isso não é só místico ou poético, é
esperteza humana.

O boi, cuja carne comemos, em forma de um belo bife, ou a galinha,
um dia eram bichos do mato. Há 9.000 ou 10.000 anos, os
antepassados dos agricultores, o homem que não sabia ler nem
escrever, conseguiram transformar esses bichos do mato na riqueza
que temos hoje. Muitos dos senhores não estariam aqui agora;
estariam mortos, se não existisse a penicilina, descoberta há quase 80
anos, um fungo ao qual ninguém atribuía importância. A natureza é
uma riqueza tão importante que é no mínimo burrice não guardar
espaço para ela. Não vou entrar em detalhes nesta reunião, mas
gostaria de deixar bem claro que é preciso conservar a natureza, no
que o nosso atual governo está interessado. O nosso Secretário é um
grande lutador. Precisamos conservá-la. Não podemos tirar das
pessoas pobres, e acabou. Não é assim. Todo o mundo respeita a
natureza, os parques, os animais e as plantas, se a propriedade for
sua. Acho injustiça tirarmos as pessoas do lugar em favor dos animais
e das plantas. Eles são animais também. Para onde vão? E
importante ter recurso para fazermos justiça. Eles vão sair daqui e vão
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para um lugar melhor, mas é preciso que as pessoas acreditem nisso.
E são as pessoas que decidem. Nós, pobres mortais, só trabalhamos,
não temos muito poder de decisão. Podemos fazer barulho. A Dra.
Dalce pode fazer a maior confusão, xingar, gritar, reclamar, mas, na
realidade, a decisão vem do governo. E quem é governo? Nunca
podemos esquecer-nos de que são os três Poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário. São os responsáveis por qualquer coisa
errada que tivermos aqui. E eles têm de nos ajudar a consertar esses
erros. Acho que conseguiremos isso.

Deputado, a nossa reunião, hoje, talvez seja histórica. Espero que
todos os anos tenhamos a verba determinada por esta Assembléia.
Não sei como funciona todo esse mecanismo. Sou meio ignorante.
Estou muito mais preocupado com a vida que com certas coisas da
confusão humana. Mas é necessário que isso ocorra. Vejo isso muito
claramente. Também sou proprietário rural, mas não preciso ter
guarda no limite da minha terra com a do meu vizinho. Ele reconhece
o meu limite, e eu reconheço o dele. Nós nos respeitamos, porque
tenho o documento da minha terra e ele tem o dele. Então, nós nos
entendemos. Enquanto uma unidade de conservação for um invasor
para as pessoas que estão no seu entorno, será impossível nos
defender, mesmo que chamemos o nosso amigo Tonhão - gerente de
uma unidade e que falará para nós hoje -, porque o direito de
propriedade não foi resolvido. E só se resolve direito de propriedade
comprando e pagando corretamente o que deve ser pago. Ou
fazemos isso, ou não teremos solução.

Queria projetar rapidamente algumas coisas. Gostaria de trazer
todos os bichos e plantas a este Plenário. E uma pena não poderem
vir até aqui. Aliás, seria perigoso, porque, se viessem, poderíamos
matá-los, fazer mal a eles. Queria que pudessem falar neste Plenário,
mas, infelizmente, são como os que não nasceram. Trata-se do
famoso direito difuso. Não podem falar, nem os que nasceram podem
defender-se. Gostaria que as pessoas da cidade não se esquecessem
de que a natureza não é enfeite. Quando lutamos por uma borboleta,
uma flor ou um passarinho, não estamos brincando com coisas sem
importância! E a nossa vida que está em questão! Então, a sociedade
tem de investir nisso. Ficamos muito preocupados com segurança,
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educação, mas esquecemo-nos de que a base de tudo é a fauna, a
flora e a terra. De nada adianta todo o dinheiro do mundo, se o solo
está degradado. Se não houver flora e fauna, não viveremos mais. De
que adianta ter tudo? Os senhores almoçaram hoje e esqueceram que
tudo aquilo veio da terra, da natureza. Há muitos anos, alguém
transformou a alface, uma planta do mato sem importância, na alface
do agricultor. Alguém transformou uma vaca, um bicho do mato,
caçado e que mal produzia um litro de leite, em uma enorme
holandesa, capaz de produzir de 30 a 40 litros de leite. A nossa
ciência não criou isso! Isso vem da natureza! E esquecemo-nos de
que a história não acabou. A evolução humana continua! Quem disse
que a capivara, por exemplo, que está no mato, um dia não será
importantíssima para a pecuária moderna? Ninguém pode me dizer
isso. Tenho direito de destruir essa forma viva? Não, seremos
bandidos se fizermos isso. Talvez essa seja a angústia de alguém que
pensa um pouco mais historicamente, que pensa na evolução das
coisas. Ainda não sabemos para que serve cada planta do mato -
usamos a palavra mato, mas, na realidade, é uma falta de respeito.
Será que tenho direito de destruí-ia? Tenho de achar uma solução. E
a proteção de grandes áreas é a solução. Os países civilizados fazem
isso. E bom lembrar que há 30 milhões de formas vivas. Isso é
biodiversidade. Costumo brincar dizendo que, se Noé quisesse salvar
todos os bichos da Terra, leria de pôr na arca 60 milhões deles. Não
sei se a arca comportaria tudo isso, mas essa era a quantidade que
ele teria de colocar nela. Considerando-se que ele pegaria um casal
de cada animal, teria de pôr na arca 60 milhões. As vezes, não
pensamos nisso.

Recebemos uma educação errada. Existem 300 mil espécies
diferentes de mosquitos. No entanto, se eu lhes perguntar quantos
mosquitos existem, somente os ruins serão lembrados, ou seja, o da
dengue, o da malária, o pernilongo, etc. Não pensamos nos outros,
que polinizam as flores, alimentam os peixes que comemos, a
exemplo do surubim. Existem 600 espécies diferentes de morcegos,
porém, só pensamos nos que podem transmitir a raiva. Na minha
opinião, uma comunidade culta, como a que aqui se encontra, tem
grande responsabilidade. Talvez, o homem do campo saiba mais que
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nós.
Gostaria de mostrar alguns dados extremamente simples. Observem

essa tabela. Tudo o que eu disse é muito importante. Tudo o que
estamos fazendo explica-se pelo que falei. Vejamos a ferramenta
necessária para se fazer isso. Aqui temos o custo de regularização
fundiária de Unidade de Conservação Estadual do grupo de proteção
integral. São os parques, as áreas protegidas, as reservas biológicas.
Na segunda coluna, temos os nomes dos tipos de unidades. Amanhã,
discutiremos um pouco mais essa questão. No Estado de Minas
Gerais, há um total de 375.000ha protegidos. Vejam que interessante!
Ficamos admirados, pois é muita terra. Ora, se possuímos 300m' na
cidade, entendemos que 375.0001na é muito. Sabem qual é a lâmina
d'água das hidrelétricas? Em Minas Gerais, são 727.000ha.
Pensamos: Será que as plantas e os animais, dos quais dependemos,
não têm o direito à paz nessas terras? Só para lembrar, uma onça, por
exemplo, precisa de 50.000m 2 para viver. No Parque do Rio Doce, que
tem 33.000ha, calcula-se que não existam mais de 10 animais.
Ademais, o animal que sair dali receberá tiros, porque vai para
fazendas onde se criam bois ou cavalos.

Um país civilizado tem de pensar nas preciosidades que possui, sob
pena de passar a viver em um mundo - fico triste, quando penso
nessa possibilidade - semelhante ao da história do Tio Patinhas, que
tinha duas moedas nos olhos. Então, tudo o que ele via era dinheiro.
Se crio bois - e não possuo uma boa cultura -' quero que o mundo
transforme-se em capim e em Nelore. O resto que se dane! De acordo
com essa visão, qualquer ser estranho que apareça vai atrapalhar.

Entretanto, o mundo não é assim! Por isso temos tantos problemas,
tantas pragas e tanta injustiça. O mundo é muito mais bonito, muito
mais diverso.

Vejam outro dado interessante. Temos de curtir um pouco o quadro.
Vejamos o tamanho do Estado, em hectares. Quanto está
tecnicamente sendo usado para a agricultura? Como é interessante! E
ainda dizem que as Unidades de Conservação atrapalham a
agricultura. Outro dia, ouvi o Presidente da República dizer que vai
destravar o progresso, visto que o meio ambiente o está travando.
Para mim, usar a palavra "travar" foi a pior coisa do mundo. 0 meio
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ambiente não trava nada.
Vejamos: agricultura e pastagem, 37.800.000ha; reflorestamento,

1 .000.000ha; Unidades de Conservação, trezentos e poucos mil. Será
que o valor referente às Unidades de Conservação está
atrapalhando? Claro que não! Os parques não ocupam nem sequer a
metade do espaço. São trezentos e tantos mil. Não sou contra a
produção de madeira, sei que isso é muito importante.

A produção agrícola é de 38.000.000ha. Um detalhe importante é
que as nossas Unidades de Conservação estão nas piores terras do
nosso Estado. Por quê? Porque as boas terras já acabaram, já estão
ocupadas. A Mata Atlântica já acabou. Onde era bom para se cultivar,
cultivamos. Não estou reclamando. Vocês devem ter observado as
figuras que apresentaram o Parque do Itacolomi. Onde estamos
expondo os parques? O que sobra para os bichos? São os altos de
montanhas que não têm mais terra fértil, mas produzem água: por isso
mesmo, essas áreas são utilíssimas para nós.

O que se está pedindo é muito pouco. Olha que interessante! Para
resolver os problemas fundiários das unidades que temos, ou seja,
20% - não vamos ser pessimistas, mas já temos parques belíssimos
bem administrados -, é preciso manter a paz entre o homem e a
natureza: o vizinho deve reconhecer o limite do animal, da planta.
Como fazendeiro, reconheço o limite do outro, e o outro reconhece o
meu.

Vamos gastar muito pouco. Vamos gastar R$416.000.000,00. Não é
preciso que seja de uma vez. Se todo ano a Assembléia - o nosso
Governador certamente irá apoiar isso - colocar um recurso
determinado, carimbado, e nós, Dalce, da sociedade civil, cobrarmos
a aplicação correta desse dinheiro, se os nossos advogados, Juizes e
os homens da lei fizerem uma lei inteligente, que nos permita comprar
corretamente essas terras, com justiça, harmonia, de modo que o
sujeito que saiu, saia amigo da área, o problema irá se resolver.
Temos experiências - o nosso amigo Tonhão vai mostrar isso
amanhã - de que quando essas coisas são bem feitas, todos ganham:
nós e quem ainda vai nascer.

Vejam que não é tão difícil assim. Tenho um dos dados mais
impressionantes. Ganhamos muito pouco, então levamos susto com
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esses números, pois achamos que é muito. Quem ganha um salário
pequeno e ouve falar em R$418.000.000,00, nem sabe o que é isso.
No orçamento de um Estado isso não é nada. lrapé gastou
R$1.000.000.000,00. Depois vocês fazem a diferença da conta. Acho
muito importante fazer essas comparações. Não estou dizendo que
não tem de existir lrapé, agricultura, eucalipto, nada disso. Temos de
viver. Todo bicho muda o ambiente. O joão-de-barro, por exemplo,
pega o barro e o transforma na casa dele. Assim, ele muda o
ambiente. Mudar o ambiente não está errado, mas, sim, o jeito de
fazê-lo. Errada é a burrice humana de fazer certas coisas.

Vejam que interessante! Depois façam a conta. Estava conversando
com o Leomar, e a informação é tecnicamente segura. Um quilômetro
de estrada no Pró-Acesso, estradas simples, custa R$300.000,00;
10km, R$3.000.000,00; 100km, R$30.000.000,00. Se dispusermos,
para resolver o problema fundiário, todo ano, de R$40.000.000,00 do
Orçamento - os recursos deverão ser usados somente para esse fim,
deverão ser carimbados e cobrados pelos ambientalistas - para pagar
corretamente a propriedade, não estaremos gastando mais do que
100km estrada. Não estou contando estradas que têm pontes
complicadas, estradas mais largas, que são muito mais caras. Será
que a natureza e os nossos filhos, Deputado, não mereceriam que
separássemos um pouquinho de dinheiro do nosso Orçamento?

Isso não é poesia, não somos um bando de doidos. Quero ser
abençoado pelo meu neto pelo que fiz por ele, porque hoje, quando
me assento à beira do meu córrego da fazenda, tenho a tentação de
amaldiçoar o meu avô. Ele estragou a beirada do córrego, e estou
tendo um trabalho enorme para consertar. Fico pensando que quero
que o meu filho um dia sente-se aqui e me abençoe.

Meu avô talvez não tenha culpa. Não acredito que tenha sido por
ignorância, porque ele era esperto. Gostaria de levar essa mensagem.
Posteriormente, poderei distribuir esses quadros para quem quiser,
apenas melhorarei alguns de seus aspectos.

Falo em nome dos bichos e das plantas, que não têm voz, e dos
nossos filhos que não nasceram. Isso não é poesia, mas algo sério.
Que façamos isso todos os anos como algo sagrado, mais sagrado
que o dízimo que damos para a Igreja. Há Estados com diversos
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problemas para serem resolvidos. Portanto, não se traia de fazer tudo
de uma vez, dedicando-se exclusivamente a isso, independentemente
de qualquer coisa. Com isso não se paga salário, não se compra carro
nem computador. Isso será importante para os bichos, para as plantas
e para os proprietários das terras, que terão uma visão de futuro.

É muito bonito quando se consegue realocar alguém, o que não é
impossível, mesmo que ele fique um pouco triste pelo fato de seu avô
e seu pai também terem nascido no lugar. Quando encontramos
alguém que conseguiu fazer isso, constatamos que fica orgulhoso de
continuar a viver bem e de ter uma terra para as gerações que vêm
depois. A coisa mais importante pela qual os ambientalistas podem
lutar é pela oportunidade de cobrar do Estado. Acredito que, quanto
ao Estado, deve se começar cobrando aqui e, posteriormente, nas
reuniões com o Governador, que nos recebe muito bem. Em vez de
cobrar 200 coisas do Governador, devemos cobrar uma pela
biodiversidade. Todo ano, precisamos de pelo menos
R$40.000.000,00 para dar a terra para os bichos, para as plantas e
para os nossos filhos que ainda não nasceram. Isso é o que me
impressiona. Não podemos entregar-lhes uma terra arrasada. Não
temos esse direito.

Ontem, caminhei 3.000km no Norte de Minas - que é lindo -, na
garupa de um jipinho. Fui ao Parque do Grão-Mogol e subi a serra. E
possível resolver os problemas, se houver dinheiro. Com  recursos,
tudo se resolve, sendo possível realocar as pessoas. Subi ao alto da
serra, a um lugar que tem um cacto, uma planta linda. Se eu estivesse
com a fotografia aqui, mostraria a vocês. Trata-se de uma planta
aparentemente inútil, mas que só existe nesse lugar, numa área não
maior que esta sala.

Será que temos direito de deixar essa forma de vida desaparecer?
Será que não seremos criminosos, se fizermos isso? O parque está
sendo construído para proteger essas formas de vida. Na Serra do
Cabral, há centenas de diferentes sempre-vivas. Será que temos
direito de deixar que elas desapareçam? Claro que não, assim como
não podemos deixar o homem desaparecer. Todavia, ele não tem de
viver pobre, miserável. Ele tem de sair de lá melhorado. Aí, sim,
gostará. O homem da cidade precisa entender isso.
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As coisas são mais caras porque têm esse custo. Não sou
economista, mas há muitas pessoas que entendem desse assunto.
Para conseguirmos fazer isso, dependemos da organização do país.
Era isso o que tinha a transmitir. Esta reunião trata da regularização
fundiária, e não podemos perder o fio da meada, pois queremos
encontrar uma solução. Peço à Dra. Dalce que marque uma entrevista
com o Governador, para fazermos cobranças. Apesar de ser membro
do Estado, Diretor do IEF, continuo sendo um ambientalista
apaixonado. E é assim que deve ser. Sou aposentado, o que significa
que não preciso fazer o que estou fazendo, pois posso viver
sossegado. Gostaria de que cada um levantasse essa bandeira.
Devemos conseguir recursos anualmente, como uma rotina.

Os nossos parques são muito bem-conduzidos, mas é preciso que
fique claro que alguns estão abertos ao turismo. Acho que o parque é
para a conservação da biodiversidade, essa é a essência da coisa.
Mas há o outro lado, o do encantamento. A biodiversidade não é só
útil, é bonita, colorida, tem formas diferentes, não é essa coisa dura,
retilínea. E importante que as pessoas visitem os parques. Nos
Estados Unidos, cada cidadão americano visita um parque uma vez
por ano e paga tudo lá. Certa ocasião, houve uma greve dos diversos
órgãos de governo dos Estados Unidos, e o Presidente da República
disse que todos poderiam fazer greve, que ninguém iria reclamar,
mas, se o Serviço Nacional de Parques fizesse greve, haveria uma
revolução no país, porque aí ninguém poderia visitar seus parques. E
isso que temos de criar no Brasil. Falamos tanto que a Pátria tem mais
vida, que nossos bosques têm mais flores, que gostamos do Brasil,
mas jogamos lixo nas ruas, tratamos mal nossa natureza. Que
nacionalismo barato é esse? Será que é só para brigar com os
outros? Será que é a bandeira? A bandeira não é nada, é só um pano,
ela significa o País.

Deputado Laudelino Augusto, o meu desejo é que desta reunião
saia alguma coisa concreta. Se isso acontecer, garanto que a
legislação aprovada na época em que o Dr. José Carlos era Ministro
do Snuc conseguirá segurar o resto. Mas essa base de
desapropriação só sairá bem, com substância, se for colocada no
Orçamento do Estado, e não pode ser contingenciada. Também não
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adianta colocar o dinheiro lá, e não usá-lo nem neste ano nem no ano
seguinte.

Peço aos presentes que participem sempre dessa luta. Muitas
vezes, as pessoas me perguntam o que podem fazer pelo meio
ambiente. Respondo que podem fazer duas coisas: visitarem, com
muito carinho, os nossos parques que estão abertos, para ver como a
natureza é bonita, e lutarem todos os anos por essa causa,
perguntando ao governo e aos nossos políticos se destinaram dinheiro
para os parques, assim como cobramos para a saúde, para a
segurança e para as coisas que nos interessam. Não sei se vocês
repararam, mas, na última campanha eleitoral, ninguém falou
seriamente do meio ambiente. Falaram do lixo e das privadas, para
não sujar os rios. Não ouvi ninguém falando da fauna, da flora. Parece
que têm vergonha de falar isso, que é coisa de criança. Acho que,
quando o homem deixa de ser criança, está condenado à morte, já
chegou à velhice. Falo isso como um velho de 73 anos. O pai do
nosso Deputado, com oitenta e poucos anos, ainda continua
trabalhando. Como amanhã técnicos muito competentes irão falar,
esperamos que este seminário seja um marco histórico, que, a partir
dele, consigamos dar a volta por cima e, sem atrapalhar, sem travar o
desenvolvimento, possamos cuidar das flores e dos animais. Não
podermos ter vergonha de ir ao Jardim Zoológico admirar os animais e
as plantas, porque, além de serem bonitos, evoluímos com eles. Se
eles acabarem, acabamos com eles. Se as plantas desaparecerem, o
mundo desaparece.

Vivemos numa casquinha, numa grande bola. Hoje temos dois
problemas, que interessantemente estão ligados aos parques. O
aquecimento do mundo é um problema. Todos estão preocupados
com isso. De onde isso advém? Do desequilíbrio da fotossíntese.
Estamos retirando do fundo da terra o CO2 guardado pela floresta que
há milhões de anos limpa a nossa atmosfera. Por meio dos nossos
carros, estamos jogando isso novamente na atmosfera, além de cortar
e queimar as florestas. Somos ligados às plantas e aos bichos de
maneira física. O que é hoje o meu corpo certamente um dia foi carne
de boi, leite de vaca, milho, capim; o que hoje é carne um dia foi
capim. Aprendemos isso nas cadeias alimentares quando prestamos
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vestibular, mas talvez nenhum professor tenha mostrado a sua
profundidade. A carne que como, já foi capim. Quando morrermos,
viraremos flores e capim, e novamente tudo se iniciará. Por isso os
egípcios adoravam o Sol e um bichinho muito especial, que era o
escaravelho. Quando éramos meninos, conhecíamos esse
escaravelho como rola-bosta. Quem é do interior já deve ter visto esse
bichinho que fura um buraco perto da bosta do boi e enterra; põe um
ovinho em cima e aí nasce um novo escaravelho. Aliás, os egípcios o
adoravam como um deus, porque, da coisa em decomposição, nascia
a vida. E nisso que devemos pensar. A biodiversidade é isso.

Este Plenário está repleto de pessoas diferentes. Imaginem se
fôssemos xérox uns dos outros? Que coisa mais triste todo o mundo
igual! Tudo igual enjoa, mesmo que fosse o artista mais bonito. Somos
diferentes no tamanho, na cor, no sexo, na maneira de ser, no cabelo.
Se a genética faz isso conosco, imaginem com a natureza! Isso é
importante. O que aconteceria, se não morrêssemos? O mundo
estaria péssimo, cheio de dinossauros, e não estaríamos aqui- Se
Napoleão não tivesse morrido? Que coisa mais triste! Como ele, todos
nós morreremos e outros ficarão em nosso lugar. Temos a
responsabilidade de deixar o mundo com esta mensagem: melhor
para quem vem depois.

Neste momento, gostaríamos que todos pensassem em não fazer só
poesia, mas em lutar para conseguir dinheiro para as plantas e os
bichos. Não sou MST de gente, mas sim de coisa muito mais
importante, que é o ambiente no qual as pessoas sobreviverão. Sou
muito mais a favor das pessoas do que contra, pois, sem ar, terra,
bicho, planta, borboleta, marimbondo, nada existiria. Portanto, sem
terra e sem tudo isso, não existe ninguém. Defendo a natureza antes
do homem como condição de sua sobrevivência. Logo, gostaria que o
Estado fizesse reverter o dinheiro que pagamos dos nossos impostos
no que acreditamos ser para a nossa sobrevivência. Desculpem-me
da emoção. Deputado Laudelino Augusto, sinto-me muito feliz. Assisto
muito à TV Assembléia, mas nunca me imaginei aqui, nesta
parafernália, falando para os Deputados. Aliás, não estranho falar
para os meus amigos ambientalistas, mas sim para os Deputados
numa Assembléia Legislativa. Portanto, hoje, senti-me verdadeiro
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cidadão, por poder falar o que sinto em nossa Casa do povo, que é
muito bonita e que, aliás, precisa continuar assim. O povo merece
tudo que aqui está. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Célio Murilo de Carvalho
Valie, Diretor de Pesca e Biodiversidade do IEF, que traz no
sobrenome o cerne do carvalho e a beleza e a tranqüilidade dos vales;
vales que só existem, porque existem as montanhas.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase dos

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores, a serem encaminhadas
por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizar os
trabalhos, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem, sejam objetivos, ficando dispensadas as
formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3
minutos para fazer a pergunta, e, para a resposta, serão concedidos
aos expositores também 3 minutos.

Debates
O Sr. Presidente - .Com a palavra, o primeiro inscrito, Dr. Paulo

Jorge dos Santos, da entidade Raça, Direitos Humanos e Ambientais.
O Sr. Paulo Jorge dos Santos - O Procurador referiu-se aos

excluídos, algo bastante difícil, pois os excluídos, os pobres, são as
pessoas que mais precisam da natureza, embora sejam as que mais a
desmatam. Dessa forma, deixam de ser vítimas para se tornarem
algozes. Essas pessoas necessitam de tratamento especial para
crescerem sem prejudicar a natureza.

O Brasil é o maior reciclador de latinhas de alumínio, não porque o
nosso povo é ambientalmente correto, mas em razão da necessidade
de sua sobrevivência.

Quanto ao aquecimento solar, o Brasil, em razão do desmatamento,
é um dos grandes responsáveis. Necessitamos de uma forma para
resolver o problema. Relativamente à conservação, ela tem de
começar justamente pelos excluídos: os habitantes dos quilombos,
que, há décadas, cuidam da terra, mas, quando o progresso chega,
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são simplesmente detonados. Vejam o exemplo de lrapé. Os que
foram prejudicados nem sabem o que é uma lâmpada elétrica.

Vimos um belo vídeo sobre o Parque Itacolomi, por cuja
conservação parabenizo o governo, em nome do Secretário José
Carlos Carvalho, que muito admiro. Estive no parque e constatei a
beleza.

Chamo a atenção para o Parque Fernão Dias, em Contagem, que
não se encontra em bom estado de conservação, embora não saiba
quem seja o responsável. Quando foi criado, era a oitava maravilha.
Estamos olhando para longe e nos esquecendo do que se encontra
perto de nós. E necessário saber quem coordena aquele parque, o
Estado ou a Prefeitura, para recuperá-lo, uma vez que é algo
maravilhoso para a região metropolitana. E temos, aqui, Deputados
que representam Contagem.

Algo que me perturba é o fato de dizerem que o meio ambiente trava
o progresso. Essa é a falácia mais idiota que já ouvi.

Pergunto como fazer para visitar os parques existentes. Já conheço
o Parque Itacolomi e gostaria de conhecer os outros, até mesmo para
divulgá-los. Parece-me que há de seis a oito parques e, se forem
como o do Itacolomi, estamos de parabéns.

Como fazer, como ambientalistas, para ajudar nesse processo?
O Sr. Presidente - O segundo inscrito é o Sr. Jesuíto José

Gonçalves, Presidente da Associação Quilombola de Lapinha - Matias
Cardoso.

O Sr. Jesuíto José Gonçalves - Boa noite. Não sei a quem dirigir a
minha pergunta: ao representante jurídico ou ao ambientalista. O
problema que me traz aqui é o fato de pertencer ao quilombo de
[apinha, onde há aproximadamente 85 famílias, que ali vivem há mais
de dois séculos. O IEF, com o Iter, criou o Parque Lagoa do Cajueiro.
São mais de 13 lagoas.

Eles dividiram as terras e criaram uma estrada com terras
estruturadas na divisão de 1935. A Ruralminas construiu uma estrada
que corta Um das nossas divisas. Eles consideraram essa estrada
para fazer o mapa, dizendo que ali é área do parque.

Ali todo o mundo tem medo. Na criação de Mucambinho(?), foram
desapropriados mais 200ha, e as famílias estão nas cidades, nas
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ilhas, morando em terras de parentes. Aliás, um que é casado com a
minha prima mora na nossa terra. Todos têm medo, mas alguns ainda
resistem.

O Milton não quis vender suas terras e foi ameaçado pelo advogado
do lter de trancar as cancelas da sua terra. Então, se nos tirarem a
Lagoa do Cajueiro e passar de 800 para 900... O meu avô e meu
bisavô contam que a salvação deles foi os peixes que pescavam ali. A
Lagoa do Mucambinho(?) - conhecida como Retiro - está mantida pela
água do canal da Codevasf. O pessoal de lá foi expulso. Ali era
permitido pescar; hoje é proibido. Ali só os jacarés podem comer os
peixes, nós não podemos pescar mais.

Quero ver quem me dará uma decisão. Estive no Iter, e eles me
prometeram agilizar essa questão, mas queria comentar o assunto em
público. Quem decidirá a questão? Eles vão tomar 3000m das nossas
terras do fundo, e o Ibama já nos proíbe de trabalhar 500m às
margem do São Francisco. Lá, não há recursos. Na nossa estrada,
com pouca chuva, o carro escolar já não funciona. O projeto da Amda
que visa à reabilitação do São Francisco, realizado em 2002, para a
nossa comunidade, até hoje não saiu.

Então, penso: "Vocês vão tirar-nos o direito de pescar". A enchente
do São Francisco vem. Vão tomar 3.000m no fundo, vamos ficar com
4.000m. A enchente vai tomar mais 2.000m. Onde criaremos o gado?

O Mílton, que é médio pecuarista, está perdendo 50% da
propriedade, e 20% do restante ainda pode ser inundado. Então, ele
terá de desistir dela. Se forem comprar suas terras, é melhor
comprarem tudo.

O que farão conosco? Não conseguimos do Idene uma máquina
para agregar valor a um fubá de milho. Há tempos, brigo para ter um
engenho para fazer um açúcar mascavo, uma pinga - a nossa tradição
é plantar cana -, mas não conseguimos. Não há ação do governo. A
ação forte do governo é retirar-nos de lá.

Desculpem-me, pois estou alongando o tempo. No conflito de
Cachoeirinha, o ex-Governador Tancredo Neves prometeu resolver a
situação e deu grande parte do parque do Jaíba. Depois, eles
passaram a outra parte para a irrigação do Projeto Jaíba. Aí, passou
mais uma parte para o empresarial: 70 lotes de SOha. Nenhuma
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pessoa de Matias Cardoso teve direito ao lote, porque não tinha
tecnologia para tocar a plantação de fruta de qualidade para
exportação.

O problema é esse: o que farão conosco? Temos 11km, mas o lncra
não consegue demarcar, e o Iter está lá nos pressionando todos os
dias. Andei 8001km para vir aqui tentar saber que atitude tomarão. O
Juiz determinou que ali é um parque, mas não foram ver o povo que
mora ali há 200 anos. Sobrevivemos daquelas terras. Muito obrigado.

O Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira - O Sr. Jesuíto
apresentou uma consideração que, na verdade, vem ao encontro
daquela abordagem que fizemos. Não há incompatibilidade em
preservar a natureza e a dignidade humana; não há. Conheço a
região, sobrevoei-a em razão de conflitos agrários lá ocorridos.

Vemos que, embora criado o parque, a população excluída pelo
Projeto Jaíba está desmatando a região, fazendo carvão. Até que
ponto essas pessoas teriam outra alternativa? Fala-se aqui em comer.
Olha, nós comemos e dependemos da natureza para tal; não tenho
dúvida disso. Agora, quem come neste país? Com certeza, estamos
aqui com as nossas necessidades alimentares atendidas.

Gostaria de ver este país abraçando o meio ambiente e protegendo-
o efetivamente, porque não é a criação formal de unidades de
conservação que gera a conservação ambiental.

Se gerar a exclusão social, essa mesma iniciativa fará com que a
questão ambiental seja afetada.

Nosso enfoque são as populações tradicionais, os quilombolas e os
excluídos.

Sr. Célio, devemos enfrentar o agronegócio e a exportação de pasta
de celulose, porque ela arrebenta com as nascentes e expulsa o
homem do campo. Sou a favor do eucalipto nos limites da nossa
necessidade, e não da forma com que está sendo exposto, como
acontece em relação à exportação de grãos, que secam nossos
lençóis freáticos. Sou a favor da propriedade rural, desde que cumpra
sua função socioambiental. Sou veementemente contra a destruição
do meio ambiente apenas pela ganância. Produziríamos apenas o
necessário de celulose para que o País andasse, mas não para
exportarmos toneladas e toneladas, navios e navios para o Japão,
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com a conseqüência imediata para o meio ambiente.
Trabalhamos o meio ambiente em conciliação com o ser humano,

que muitas vezes é atingido por criações apenas formais de unidades
de conservação. Não somos contra isso, e ninguém pode ser.
Evidentemente, teremos de criar essas unidades de conservação,
respeitando-se as pessoas que estão ali, até porque o Estado
brasileiro não respeita o meio ambiente, notadamente quando se fala
em dinheiro, em agronegócio, em exportação, em eucalipto e em soja.

Foi a questão da fruta do Jaíba que gerou essa conseqüência para o
senhor, porque esse projeto econômico é criado com a exclusão da
população local. E depois vem a compensação ambiental •dos
parques, e, mais uma vez, os senhores sairão de lá.

Creio que essa questão seja extremamente delicada para ser
dirimida em apenas uma conversa. Solidarizo-me com o senhor e com
todos os brasileiros que são excluídos do processo de dignificação da
pessoa humana, seja por qualquer mecanismo. Poderemos criar as
unidades de conservação, mas teremos de preservar o ser humano.
Poderemos criar empreendimentos agropecuários, mas teremos de
preservar o ser humano, sempre, evidentemente, com os olhos no
meio ambiente. Olhar para o meio ambiente é algo fantástico, como é
muito triste ver uma criança faminta, morrendo de tome, sem acesso à
educação, à saúde e à alimentação básica.

Isso tudo é conciliável. Essa proposta orçamentária é fantástica para
crescermos na área ambiental, mas o ser humano tem de estar em
primeiro lugar.

Não tem esse negócio de MST do homem e MST do meio ambiente.
Lutamos pela reforma agrária, partindo do ambiental. Os proprietários
rurais têm de cumprir a função socioambiental, para que não tenha a
proteção possessória. Ele não tem isso. Por que sempre, no contexto,
ainda que se tratando de algo tão bacana como o meio ambiente,
temos de excluir mais uma vez, se podemos fazer com que essas
propostas caminhem juntas? Quando falamos do ser humano, não
estamos negando o meio ambiente.

O Sr. Presidente - Muito obrigado.
Como os quilombos, no País, têm uma proteção especial, sugiro que

depois conversemos melhor, para verificar se entendemos bem e qual
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encaminhamento podemos dar: um apoio, uma presença,
caminharmos juntos para que os quilombolas tenham também
garantido o seu direito. Como o doutor falou, é possível que se tenha
o convívio, o desenvolvimento sustentável com a presença da pessoa
humana. Sugiro que conversemos e que o senhor procure uni dos
nossos assessores. Peço ao (...) que converse com ele, para
verificarmos algum encaminhamento a mais. O senhor está de
párabéns por trazer esse assunto para este ciclo de debates.

Há mais uma pergunta para o Secretário José Carlos. Irei lê-ia, e ele
responderá às duas. O João Carlos Lima, do Movimento da União
Popular do Estado de Minas Gerais - MUP -, pergunta: "Há quantos
anos existe a unidade de conservação, de lato e de direito, e qual o
seu percentual de participação nos orçamentos do Estado e da
União?". Também pergunta como o governo está mostrando interesse
na criação de unidades e cobra um apoio maior do governo.

O Secretário José Carlos Carvalho - Antes de responder à última
pergunta que me foi dirigida, gostaria de fazer alguns comentários
adicionais em relação às questões que foram introduzidas pelo Paulo
Jorge e pelo Sr. Jesuíto. Na verdade, essas últimas questões
mencionadas, com o pronunciamento do Dr. Afonso Henrique,
remetem-nos a uma análise mais abrangente daquilo que estamos
discutindo, pois remetem-nos a uma análise muito mais vinculada ao
modelo de desenvolvimento que temos adotado do que ao debate
específico do que estamos fazendo, uma vez que, quando analisamos
esse tema no contexto mais amplo dos modelos de desenvolvimento
adotados no Brasil, nos nossos diversos ciclos, não é muito difícil
concluir que as causas da exclusão social são as mesmas da
degradação do meio ambiente. Então, há um dilema falso em querer
contrapor um problema ao outro. Quando discutimos a questão
introduzida na primeira manifestação do Paulo e secundada pela
questão levantada pelo Sr. Jesuíto, estamos exatamente diante dessa
questão, porque o motor que toca a exclusão social é o mesmo que
provoca a degradação do meio ambiente.

Portanto, é nesse contexto também que temos que discutir essas
questões. E aí caímos, às vezes, na armadilha de discutir uma
contradição que, na verdade, não existe no contexto em que
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queremos. E precisamos discutir o tema de maneira concreta, porque
o Brasil é um país que tem terra sem agricultores e agricultores sem
terra - e tem conflito pelo uso da terra. Essa é a realidade brasileira.

Somos um país que já tem 900.000km2 de terras desmatadas e
abandonadas para agricultura. E continuamos avançando sobre as
florestas, para incorporar novas áreas ao processo de
desenvolvimento. Deixamos de fazer a reforma agrária em áreas
desmatadas e subutilizadas ou abandonadas para agricultura, em
regiões com infra-estrutura pronta, para fazer assentamentos em
áreas de florestas remanescentes, sem necessidade. Podíamos estar
alocando melhor os nossos trabalhadores rurais, os nossos
trabalhadores sem terra, em áreas mais adequadas a seu processo de
produção. Alguns assentamentos são até inviáveis do ponto de vista
agronômico, porque essa é a solução política encontrada para permitir
que uma determinada solução seja dada. Então, penso que é nesse
contexto mais amplo, aqui introduzido com o brilho do conhecimento
do Dr. Afonso, que temos que discutir essa questão.

O Prof. Célio trouxe-nos uma percepção de que a verdadeira
solução, aliás como tudo na vida, está no equilíbrio.

Aliás, a vida é a manifestação do equilíbrio. E a vida na sua máxima
expressão. Temos de buscar, cada vez mais, um equilíbrio que inclua
a dimensão econômica, e não, apenas os equilíbrios social e
ambiental. Precisamos também de equilíbrio na dimensão econômica,
porque, ao falarmos sobre sustentabil idade, falamos sobre três
dimensões: social, ambiental e econômica. Em Minas Gerais, como a
Ora. Dalce mencionou em sua exposição, foram desmatados, ao
longo do processo de ocupação, 67% do território. Alguns milhares e
milhares de hectares destes 67% que foram desmatados estão
abandonados ou subutilizados no processo de produção
agropecuária. Ainda assim, permanecemos no conflito, porque não
temos um equilíbrio suficiente que nos permita construir uma
convergência. Quanto às duas questões levantadas, gostaria de fazer
essa menção.

A questão dos quilombolas - questionamento feito pelo Sr. Jesuíto -
é um acúmulo de erros cometidos no passado. Na lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação - de cujo projeto de lei, no meu
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entendimento, de maneira brilhante, foi relator o Deputado Federal
Gabeira -, criamos a figura das unidades de conservação de usos
sustentáveis, reservas de desenvolvimento sustentável e florestas
extrativistas - unidades de conservação que têm o objetivo de
assegurar espaço territorial próprio para a manifestação das
populações tradicionais. Nesse contexto, devemos imaginar os
espaços territoriais destinados especificamente às populações
tradicionais, mas também podemos trabalhar com o conceito de
unidade de conservação de uso sustentável para permitir que as
populações tradicionais continuem - sob proteção do Estado -
exercendo suas atividades de forma sustentável.

E bom que este debate esteja ocorrendo agora, porque orienta
aquilo que, nestes próximos dois dias, presumo, realizaremos aqui.
Louvo o Prof. Célio ValIe por haver permitido, em sua introdução, que
essas questões aflorassem de forma tão clara.

Quanto às quatro questões formuladas pelo Sr. João Carlos Lima,
responderei a algumas, mas outras não saberia responder neste
momento. A primeira é a seguinte: "Há quantos anos existem
unidades de conservação de fato e de direito?".

De fato, temos muitas. De direito, somente teremos quando
estiverem, como o Prof. Célio disse, implantadas adequadamente. A
primeira unidade de conservação do Brasil foi criada na década de 30,
no século passado: é o atual Parque Nacional do Itatiaia. Nessa
década, tivemos o primeiro movimento feito pelo Estado brasileiro
para criar a rede de unidades de conservação, que se consolidou de
maneira juridicamente adequada em 2001, quando foi aprovada no
Congresso Nacional a Lei n 2 9.985, que estabelece o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação.

Na pergunta seguinte, o Sr. João Carlos deseja saber a
porcentagem de participação nos orçamentos do Estado e da União.
Eu não saberia dizer o quantitativo, mas posso dizer que é irrisório
diante da magnitude dos problemas ambientais que precisamos
enfrentar. Não estou falando apenas sobre a parcela do orçamento
para as unidades de conservação.

Para todo o esforço necessário à proteção do meio ambiente no
Brasil, por via de regra isso varia entre 0,6% e 1,2% dos orçamentos



.152

gerais do Estado e da União. No caso de Minas, tivemos uma
variação maior, porque, entre 2002, este ano e o orçamento já
remetido à Assembléia para 2007, evoluímos. Não gostaria que
levassem em conta a precisão, mas devemos ter evoluído de um
orçamento de R$90.000.000,00, no caso de Minas Gerais, para o
Sistema Estadual de Meio Ambiente em 2002, se não me engano,
para R$260.000.000,00, que é a proposta remetida à Assembléia para
o orçamento de 2007. São mais ou menos esses números. Houve
crescimento absolutamente significativo nesse período, inclusive no
orçamento de 2007.

Pela primeira vez, foi incluída, no orçamento geral do Estado: uma
função programática específica para unidades de conservação. O
orçamento remetido pelo Governador à Assembléia Legislativa para o
exercício fiscal de 2007 inclui um programa específico para abrigar
todo o esforço do Estado na área de unidades de conservação.

Como o governo está interessado na criação das unidades, este
seminário foi em boa hora convocado pela Assembléia, a partir da
iniciativa parlamentar do Deputado Laudelino Augusto, e permitirá que
todas essas questões sejam debatidas. A partir dessa iniciativa,
mandaremos incluir no orçamento um programa específico,
demonstrando a preocupação do governo em continuar ampliando
essas áreas.

Para se ter uma idéia, Minas Gerais tem 1,5% do território, não mais
do que isso, em áreas de proteção integral. A proposta do governa é
fazer com que cheguemos a 3%. Esse programa foi encaminhado à
Assembléia Legislativa. Trata-se de um programa específico de
unidades de conservação, respondendo a uma demanda da
sociedade, liderada pela Amda, e é um compromisso que o
Governador assumiu na campanha. Esse programa está sendo
proposto para tentarmos ampliar a área protegida. Quando perguntam
onde está o apoio do governo, presumo que, com os meus
comentários precedentes, tenha explicitado as iniciativas que o
governo está procurando adotar para fazer com que essa questão
seja encaminhada de maneira satisfatória.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. José Carlos. Pediria duas
coisas: primeiro, que, durante as próximas perguntas, termine o prazo
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para apresentação de perguntas - estamos com nove -, para não
passarmos muito do tempo previsto. Amanhã teremos o dia todo para
nos aprofundarmos no assunto. E, segundo, que as pessoas sejam
bem objetivas nas perguntas e nas respostas.

A Maria Dalce Ricas está inscrita para fazer pergunta, mas já se
sente contemplada na resposta. Passo, então, à quarta pergunta, de
Clarissa Queiroz, da associação de moradores da região do Taquaral,
em Grão-Mogol, dirigida ao Deputado Laudelino Augusto: "E possível
uma discussão conjunta entre as Comissões de Meio Ambiente e de
Direitos Humanos sobre o tema Regularização fundiária das unidades
de, conservação'?.

E possível, talvez até! necessária. Há poucos dias, houve uma
audiência, que não foi formalmente conjunta, mas que estivemos
acompanhando, sobre questões sociais que atingem moradores de
região de mata escura. O pessoal da Serra do Papagaio, por exemplo,
está presente. Há questões sociais, de direitos humanos. A proposta
será considerada e estará na pauta; talvez ainda haja tempo neste
ano. Está bom? Muito bem.

A quinta pergunta já foi feita.
A Sra. Clarissa Queiroz vai fazer a pergunta n 2 6. Ela é Vice-

Presidente da Associação de Moradores do Parque Estadual de Grão-
Mogol.

A Sra. Clarissa Germana Pereira de Queiroz - Boa noite a todos.
Tentarei ser breve. Aproveitarei uma fala do Prof. Célio. Fico
gratificada por conhecê-lo de longa data, na sua luta em defesa da
Fundação Zoobotânica. Com ele, aprendi a ser uma pessoa defensora
do meio ambiente e a construir esse propósito.

Nessa caminhada, trago a esta Casa, para este fundamental ciclo de
debates, uma reflexão, ou melhor, um compromisso que deixo para
todos da sociedade.

Estamos depredando todo o planeta de forma inconseqüente. Essas
unidades de conservação, historicamente, não têm criado um
afastamento entre as pessoas que se dizem ambientalistas e o
restante da humanidade? O que está faltando na discussão é bom
senso. Não vejo condições de se pensar em meio ambiente, em fauna
ou em flora sem o homem, pois é ele que está dentro deste planeta e
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deve estar discutindo aqui.
A sensação que tenho é que estamos colocando a unidade de

conservação na ponta de uma montanha de gelo e segurando-a,
porque é um ouro que temos, e, ao redor, esse gelo está sendo
derretido. Na hora em que isso desmoronar, literalmente não
conseguiremos salvar o planeta.

Faço essa reflexão em nome das pessoas que moram em Grão-
Mogol e estão sofrendo com a formação do Parque Estadual de Grão-
Mogol. A cidade fica a 600km daqui, no Jequitinhonha. Essa unidade
de conservação, na forma de parque, foi criada em 1998, literalmente
antes do Snuc, sistema que trouxe uma nova concepção. Nesse ano
de 1998, foram criados seis parques, sem nenhum respeito às
pessoas, ou seja, sem nenhuma consulta pública sobre a relevância
dessa criação.

O Parque Estadual de Grão-Mogol tem 33.000ha. E uma área
extensa, e ninguém é contra. Volto a dizer: ninguém é contra uma
unidade de conservação, desde que ela não exclua 150 famílias.

Diversos levantamentos já foram feitos nessa unidade, e trazemos
para a reflexão a seguinte questão: justificam-se oito anos - desde
1998 - de gasto de dinheiro público em investimentos? Agora,
recentemente, foi investida uma boa quantia para compensação
ambiental na Usina de Irapé. A cada dia, mais levantamentos são
feitos, e mais aviões estão voando para trazer novos técnicos para
medir e medir novamente o espaço. Aliás, a Unimontes foi contratada
para fazer novos levantamentos, que já foram feitos por diversas
vezes. E dinheiro público que está sendo gasto com isso, há oito
anos.

Em vez de fazer tudo isso, por que não convidaram as pessoas a
amar a natureza? Não acredito que essas famílias que lá se
encontram estejam destruindo a natureza. A concepção dessa
unidade de conservação de Grão-Mogol é a de que aquelas pessoas
estavam destruindo a cidade, porque eram garimpeiros e trabalhavam
em carvoarias. Então pergunto a esta Casa: que outra oportunidade
foi dada às pessoas desse Município? A própria Vale do Rio Doce
esteve no Município e criou uma utopia, uma ilusão na comunidade. O
que ela fez foi deixar uma destruição na cidade de Grão-Mogol e criar
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uma verdadeira pobreza, miséria, alcoolismo e prostituição. Convido
todos a irem lá conhecer. Não podemos conhecer só unidades de
conservação, mas também a miséria que foi criada lá.

O nosso Município não está dando conta de manter a sua estrutura
com o dinheiro que tem. Foram despedidas mais de 100 pessoas da
Prefeitura, o que representa várias famílias. Então pergunto: o que
essas pessoas, por mais que o dinheiro seja fruto de um justo
pagamento fundiário, vão fazer com esse dinheiro dentro do Município
ou fora dele, caso as tirem da unidade? Não basta retirá-las da
unidade onde estão para sobreviver e simplesmente jogá-las em um
outro local, desrespeitando inclusive a questão cultural.

Pergunto se não é irresponsabilidade de todos os envolvidos nesse
processo não escutar essa comunidade. Temos tido o bom senso de
convidar para uma conversa. Não tenho sido atendida por nenhum
órgão responsável por esse processo. Pedimos - e voltamos a pedir -
bom senso. E preciso nos sentarmos à mesa e resolvermos da melhor
forma, para aprender a amar e a conservar aquele lugar. Na realidade,
criaremos uma unidade de conservação que talvez seja odiada. Por
que não ensiná-los a cuidar disso, a amar a água, a natureza e tudo o
que há lá? Existem condições mais sérias. Trago essa reflexão.
Estarei presente aqui, amanhã, e trago este debate. Não dá para
discutir sobre o dinheiro para a regularização fundiária sem considerar
as pessoas que também estão sendo arrasadas. Obrigada.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos, Clarissa. O seu
depoimento confirma a nossa urgência para regularizar todas essas
unidades. Um dos temas que serão tratados amanhã se refere aos
aspectos sociais da regularização, da efetividade das unidades, o que
ajudará a responder. A sua participação será muito importante.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Clarissa, sem discordar de você, que tem
razão em alguns aspectos, é uma pena que não haja espaço para a
sociedade se mobilizar e que não haja a mesma boa vontade por
parte do poder público para atuar em outras questões, como o
reassentamento decorrente da construção de barragens, o que
conheço bem de perto. Quando se trata de unidades de conservação,
a coisa é relegada a último plano. Se o IEF não se vira, se não fosse o
pessoal que trabalha nos parques, elas não existiriam. Você me
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perdoe. Eu também venho da roça. Sou filha de gente pequena, que
botava fogo, que desmatava. Não é por serem pequenas, por serem
pobres, por morarem na roça que as pessoas não destroem. Isso
acontece principalmente na prática da criação de gado, que, no Norte
de Minas, é um interno. Há gado espalhado em todos os lugares. Vi
um incêndio numa área de 3.000ha, entre Montalvânia e Miravânia.
Era um cerradão esplendoroso, uma floresta maravilhosa. O incêndio,
ocorrido há um ano, foi tão violento que parece que foi ontem. Até
hoje vemos as marcas. O que se comenta na região é que o incêndio
foi provocado por meia dúzia de índios maxacalis, que, para justificar
a criação de algumas cabeças de gado, mataram muitos bichos.

O que se aproveita da sua exposição é o que o Deputado falou.
Precisamos discutir a questão também sob a perspectiva dos bichos e
das plantas. Está havendo o endeusamento do social neste país.
Primeiro, o poder econômico veio e destruiu o que tinha de destruir.
Agora vem o poder social. O que vai restar do ambiental para nós?
Em todo lugar deste Estado, vamos encontrar alguém morando,
alguém explorando a terra há 50 anos, botando togo e botando gado.
Perdoem-me. Não participo desse maniqueísmo. Não é porque é
pobre que é bom; e não é porque é rico que não presta. Nas duas
classes, encontraremos gente boa e gente ruim. E, espremidos atrás
dessa cultura destruidora da relação da natureza com o meio
ambiente, temos os bichos e as plantas, que, como disse o Célio
Valie, cada vez mais correm o risco de desaparecer. Quero louvar e
mais uma vez falar de cadeira, pois somos grandes críticos do IEF.
Reconheço o duro que o pessoal do IEF dá para manter as nossas
unidades de conservação. Se não fazem mais é porque não têm
condição.

O Sr. Presidente - Obrigado, Maria Dalce. Com a palavra, para fazer
as suas ponderações, o Sr. Fábio Antierio Pedalino Costa, do Instituto
Alma da Terra.

O Sr. Fábio Antierio Pedalino Costa - Deputado Laudelino Augusto,
Sr. Secretário, demais membros da Comissão, boa noite. Gostaria de
fazer uma observação sobre a constatação do que tem acontecido
basicamente nas unidades. No final, gostaria de contribuir com uma
sugestão.
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O Prof. Célio foi o pai da criança. Quero mostrar o efeito
multiplicador das tais PPPs. Os recursos poderiam passar de
R$400.000.000,00 para R$4.000.000.000,00, se fosse feito um
trabalho mais efetivo. Na realidade, os decretos não criam parques.
Uma área passa a ser parque quando as pessoas são indenizadas. O
tempo passou, muita coisa aconteceu, milhões de situações, brigas...
Todos conhecem essa história. Para corrigirmos essa situação, há
várias maneiras. Podemos aproveitar os recursos públicos, que, na
realidade, têm sido poucos, e tentar fazer alguma coisa hoje, agora.

Peço à Comissão, aos Deputados para ousarmos, abrirmos um
pouco a cabeça para novas alternativas, como a RPPN, que considero
genial para o meio ambiente. Pois, se um proprietário amar aquele
pedaço e quiser participar daquilo, poderá fazer uma RPPN, ficar na
área e ter uma atividade compatível com a unidade de conservação.

O que aconteceu nas unidades de conservação da Europa? As
pessoas levavam servidores públicos, dos centros urbanos, que
acabavam não se adaptando à vida no mato. A pessoa tem de ter
perfil, vocação. Tanto é que, na fiscalização, quem tem desenvolvido
efetivamente um melhor trabalho é a Polícia Civil. Por quê? Não por
estar mais capacitada, mas por possuir pessoas que vieram da roça,
que têm uma compreensão mais abrangente para resolver certas
questões e que estão mais acostumadas a essas situações.

Queria pedir ao Secretário, ao Diretor e a todos que abrissem um
novo espaço e valorizassem as RPPNs, porque poderiam fazer um
grande trabalho pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil. Além disso,
chamaria a atenção dos proprietários para uma nova consciência, e o
Estado olharia para os proprietários como parceiros, como
fiscalizadores. Quanto isso custaria? Nada, pois as pessoas estão no
local e gostam dele.

Como já passei por todas as fases - agora, estou na fase de tentar
ajudar -, gostaria de identificar que o maior problema das áreas de
conservação é o de comunicação entre o poder público e as pessoas,
o que é grave. Precisa haver um interlocutor.

Gostaria apenas de dizer isso e de agradecer a todos a paciência.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos a sua participação,
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Fábio, que muito contribuirá.
Agora, a pergunta de Rita de Oliveira Marques da Silva, Vice-

Secretária da Associação de Defesa dos Produtores Rurais dos Sete
Salões, dirigida ao Célio ValIe: Como produtora rural, fico admirada
com a depreciação das terras destinadas para a constituição de
parques. E necessário modificar essa visão, pois não existe terra de
pouco valor". Com a palavra, o Sr. Célio ValIe.

O Sr. Célio Murilo de Carvalho ValIe - Rita, acho que você tem
razão. O Estado tem estrutura para ajudar a fazer isso. Na reunião de
amanhã, discutiremos esse problema. Seria bom se você
comparecesse para nos ajudar. Mas não podemos exagerar. Quando
alguém quer comprar a minha terra, sempre a supervalorizo, o que é
natural. Como não quero vendê-la, coloco o preço que quiser.
Contarei um fato que instrui muito a respeito dessa questão. Com  todo
o respeito aos nossos Juizes, uma Juíza de Direito era proprietária de
uma terra com uma belíssima cachoeira.

A terra dela nada valia, e ela não fazia nada com a cachoeira.
Quando o Ibama foi desapropriar a terra, ela pediu um absurdo. Um
lote da Avenida Paulista era mais barato. Fui, então, conversar com
ela. Disse-lhe que foi feito um cálculo com base nas normas nacionais
de cálculo de terra. Ela me respondeu: "Essa é a cachoeira mais bela
do mundo. Ela não tem preço. Ao vender essa cachoeira, estou
fazendo um mau negócio com vocês".

Estou contando essa história apenas a título de exemplo. Não estou
dizendo que as pessoas não têm de lutar pelo valor real das coisas. A
palavra "desapropriar" é um pouco infeliz. Ao ser usada, todo o mundo
fica com medo. Parece que o valor pago pela desapropriação será
sempre menor que o que realmente vale o imóvel. A luta por recursos
visa à desapropriação pelo valor real, e não, pelo imaginário, que
pode ser menor ou maior, como proposto pela Juíza.

Quando a pessoa é muito ligada à terra, se tiver de sair dela, sofrerá
um pouco. Isso é natural. Se lá passar uma estrada, acontecerá o
mesmo. Todavia é importante que a pessoa não saia de sua terra
desesperada, sem futuro. Ela tem de sair bem.

Estamos fazendo uma experiência, que será apresentada amanhã
pelo Dr. Charles, nosso advogado. Não falarei dos detalhes, mas
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adianto que vale a pena assistir à sua apresentação. No ltambé,
estamos fazendo uma verdadeira revolução. O povo está feliz, pois
estamos resolvendo um problema, visto que há recursos para tal. Se
houver recursos, seremos capazes de fazer isso. Não há tanta gente
assim!

Em geral, esses parques se situam em lugares que humanamente
não são bons para se morar. O Prefeito fica desesperado, pois é
preciso que chegue ônibus lá em cima, mas não há estrada. Nesse
caso, seria melhor deslocar as pessoas para baixo, para mais perto da
cidade.

E preciso negociar caso a caso. Espero conseguirmos resolver o
problema a contento. Na verdade, a questão é muito mais complicada,
considerando-se que há também õ problema indígena. Espero que
sejamos bons amigos. Por enquanto, está tudo parado. O caso do
Parque de Sete Salões, com o qual ainda não estamos mexendo, é
complicado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Há uma pergunta de Guilherme
Figueiredo Quadros, da Pousada do Lado de Lá, dirigida ao
Procurador Afonso Henrique Teixeira. A questão versa sobre turismo
sustentável e sobre o Parque da Serra do Papagaio. Peço ao
Guilherme que explique a sua pergunta a fim de que o Dr. Afonso
possa a ela responder.	 -

O Sr. Guilherme Figueiredo Quadros - Boa noite, senhores! E um
prazer estar aqui. Sou da Serra do Papagaio, um lugar abençoado.
Vivo de turismo. Temos uma pousada, aliás, a mais alta do Brasil,
localizada na Serra do Papagaio. O nosso trabalho visa à preservação
da referida serra. Até então, criava-se gado lá. Por causa disso, havia
muitas queimadas, muitos desmatamentos. Trabalhamos com o
turismo e sabemos que o nosso maior patrimônio é a natureza.
Portanto, cuidamos daquele lugar com muito carinho.

Queremos entender como ficará a situação de quem já se encontra
em unidade de conservação. Lá estão as nossas casas, o nosso
trabalho. Na nossa opinião, deveria haver maior entrosamento entre o
Estado e a iniciativa privada, a fim de se obterem resultados concretos
no que se refere a essas questões.

Como moradores do lugar, volta e meia ligamos para o IEF para
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informá-lo sobre queimadas, caças ilegais e outros atos de destruição
que ocorrem lá. Se não morássemos na Serra do Papagaio, se não
trabalhássemos com o turismo, atividade que gera riquezas para o
Município, certamente o lugar estaria muito mais degradado e
abandonado.

Vemos na Serra do Papagaio, para o lado de Baependi, áreas
enormes de candeias totalmente carbonizadas. Só vemos o esqueleto
dela. E muito difícil tudo isso que está acontecendo. Para mim é muito
complicado o processo entre o Estado e nós, iniciativa privada, pois
tive no passado a minha pousada fechada por questões com órgãos
ambientais. E complicado entendermos o que está acontecendo, pois
estamos cuidando de uma área maravilhosa, onde o Estado não está
presente. Temos o Estado lá e vemos a maneira estranha como
somos tratados por ele. Como se ele fosse inimigo do lugar.
Realmente é muito complicado entender o que acontece nisso tudo. E
como o Fábio e outros já falaram: falta mais entrosamento e diálogo
entre nós para resolvermos essas questões.

Espero que este ciclo de debates traga a luz no fim do túnel, porque
não sou soente eu quem está tendo esse tipo de problema lá.
Criamos a associação dos prejudicados pela criação do Parque. Os
nativos estão com medo. Quando falam de órgão ambiental, eles
morrem de medo. Não cito nomes, mas sei que estão até arrancando
estacas de demarcação. O DER está querendo demarcar áreas do
Parque, e os nativos estão arrancando as placas, pois não foram
consultados nem respeitados na sua integridade. São proprietários da
terra. Falta mais entrosamento e diálogo.

A minha questão era essa. Adoraria que resolvêssemos esses
prôblemas, pois é um lugar abençoado, e espero que um dia vocês
possam conhecê-lo. Uma boa noite e muito obrigado pela
oportunidade.

O Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Guilherme, só
temos de agradecer as ponderações feitas por você. Na verdade, elas
comportam eventuais considerações ou respostas minhas. A questão
continua sendo a mesma. Até fizemos uma exposição no início,
mostrando que a questão que envolve a regularização fundiária e o
impacto social é a temática deste evento. Os influxos sociais em razão
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das unidades de conservação vão ocorrer, evidentemente com uma
maior parcela de pessoas humildes.

O ecoturismo talvez seja o grande filão na defesa do meio ambiente.
Entenda dessa forma. Também não sei dizer até quando uma reserva
biológica - não conheço - pode admitir o ecoturismo. O turismo
ecológico é também uma forma de habitar e de aproximar. O que
temos, ainda numa visão muito superficial do problema, é justamente
a defesa, que tem de ser feita de forma intransigente, do meio
ambiente. Tem de ser feita, sim.

Na sociedade é possível estabelecer o diálogo, sobretudo a cultura
de defesa do meio ambiente. O problema não será resolvido com a
retirada da pessoa dali. Tem-se de conscientizá-la. O Estado tem de
agir; muitas vezes, de intervir. Ainda assim, intervindo...

Imaginem as considerações iniciais. Vamos pensar nisso, para
discutir com a comunidade, notadamente com aquela que seja
atendida. Tudo isso é possível. Expusemos isso no início e
entendemos que essa questão temática é fundamental para que o
ciclo de debates alcance os objetivos, a finalidade para a qual foi
instituído. Tenho pouco a dizer. Adiro à sua explanação, que foi muito
positiva.

O Sr. Presidente - Amanhã haverá maiores esclarecimentos acerca
dos assuntos em pauta, e teremos mais tempo para aprofundar as
questões e buscar soluções. A audiência sobre o Parque Estadual da
Serra do Papagaio deu-nos maior motivação para realizarmos este
ciclo de debates. Nessa audiência, havia grupos com boas intenções
e práticas positivas, mas que se digladiavam, e isso foi angustiante.
Precisamos pensar em conjunto e somar esforços. O Estado, por meio
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, deve intervir para
resolver a questão. Isso é possível? Sim, dialogando de modo
especial.

Com a palavra, o Sr. Marcos Amorim, da Associação Apícola da
Alta.

O Sr. Marcos Amorim - Sr. José Carlos Carvalho, Secretário do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Prof. Célio; Sr. Afonso
Henrique Teixeira; Deputado Laudelino Augusto, demais membros da
Mesa; senhoras e senhores, agradeço a boa intenção de todos por
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discutirem a regularização fundiária das unidades de conservação.
Abordarei alguns assuntos em pauta, o primeiro referente ao valor

de R$1.100,00 . E preciso que haja um estudo acerca do hectare
abordado aqui. Com apenas 416 milhões regulariza-se tudo. Esse
assunto é complicado, pois, se sairmos de nossa terra, que por acaso
está em um parque, vamos querer morar perto dela. E as terras no
entorno do parque, a partir do momento que se torna parque, triplicam
de valor. Portanto, não poderemos ter 1 ha perto de onde morávamos.
E preciso que haja um estudo, para que não haja exclusão social
novamente, conforme afirmou o Dr. Afonso. Isso caso haja
necessidade de sair.

Reitero as palavras do Fábio. Pedimos um voto de confiança para
podermos trabalhar em parceria com o Estado, por meio das RPPNs.
Represento o movimento apícola em prol da mata, e extraímos mel e
própolis. Nossa intenção é a conservação do meio ambiente e a
preservação de mananciais. Precisamos morar perto de lá para que
possamos ter acesso à área, ir e vir, ter o direito de propriedade de
nossa terra e preservar o resto.

No Parque do Papagaio, representamos 25% da área total, não
apenas os apicultores. Nós, o pessoal das pousadas, da Associação
da Alma da Terra, da Sociedade Universal e outros proprietários,
representamos 25% de um parque, de uma das unidades de
conservação das 22 do Estado de Minas Gerais. Queremos trabalhar
com o Estado, por meio das RPPNs.

Peço um voto de confiança para que, amanhã, possamos estudar
uma flexibilização das leis do parque, a fim de que algumas pessoas
possam morar dentro dessas áreas, trabalhar e receber o voto de
confiança do Estado. Temos competência para isso, assim como as
ONGs e o movimento civil organizado.

Enquanto não há legalização nem indenização, que haja um estudo
real. Na área do Papagaio, não estamos podendo plantar, construir
nem reformar estrada para ter acesso aos nossos apiários, porém não
estamos sendo indenizados. Se demorar 10 anos para isso ocorrer,
estarei com 40 anos e preciso educar meus filhos e pagar a faculdade
para eles. O que farei, uma vez que muitas coisas acontecem, como
um carro que quebra? Levará 10 anos para haver indenização? As
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pessoas poderão usar as terras? Como ficará a situação? Agradeço
aos senhores a atenção.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Marcos Amorim. O seu
depoimento, mais uma vez, evidencia a importância, a urgência de
otimizarmos os recursos e decidir essa questão de uma vez.
Considerando todas as ponderações que têm sido feitas, por que
também não considerar a convivência humana?

Com a palavra, o último inscrito, o Sr. Natanael Nunes Ferreira, da
Sociedade Universa.

O Sr. Natanael Nunes Ferreira - Boa noite, Deputados e demais
presentes. E uma honra estar aqui pela segunda vez nesta Casa, para
discutir assuntos de interesse do Estado, principalmente da nossa
região. Chamarei de problemas até que todos sejam resolvidos.
Tenho certeza de que serão, para que possa haver uma boa relação
entre homem e ambiente.

Moro na região há muito tempo. Sou de Baependi e trabalhei no alto
da serra durante muitos anos. Trabalhei com os nativos e com as
pessoas de fora que foram para lá. Como baependiano, tenho orgulho
de dizer que a área de preservação, que inclui a ARA e agora o
Papagaio, está sendo composta com as árvores, com as candeias.
Alguns amigos meus que moraram fora, quando voltaram, ficaram
admirados e disseram: que beleza, como vocês conseguiram?". Isso
vem provar que somos capazes de ajudar na preservação da natureza
juntamente com os nativos. Muitas vezes conseguimos reunir os
nativos para, em conjunto, apagarmos alguma queimada na região.
Também conseguimos passar a nossa consciência ecológica para as
pessoas que não a tinham. E claro que as coisas são devagar, mas é
assim que conseguimos êxito. Se sairmos desse lugar, não será bom,
pois ficaremos de braços cruzados, e isso pode não dar certo. Quando
a questão envolve dinheiro e mais pessoas fica mais difícil resolver a
situação. Lá, há pessoas trabalhando sem receber; no entanto, estão
conseguindo resolver os problemas.

Quero falar também sobre as especulações que estão ocorrendo ali.
Algumas pessoas estão comprando terra no entorno do parque e
brigando com a gente. Esses conflitos estão se generalizando. Aliás,
já viemos nesta Casa para resolver alguns deles. Além de não



164

preservarem a natureza, essas pessoas estão colocando-nos como os
vilões da história. E preciso haver um trabalho consciente. E
perfeitamente possível fazer o acompanhamento do homem na
natureza. Se um inconseqüente acende um palito de fósforo ali e não
tem ninguém vendo, não há quem apague o fogo, então, como é que
fica?

Dessa forma, é de extrema necessidade que o homem cuide da
natureza. Como eu, muitos gostariam de ter oportunidade de ajudar,
assim como estamos fazendo.

Agradeço a todos a presença nesta luta pela implementação dessas
unidades, aliás, com consciência, para estabelecermos algo que
realmente dê certo. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Sr. Natanael, muito obrigado. Se a questão é
conservar, pois são unidades de conservação, praticamente quase
todas as reflexões, como a última, trazem-nos novo dilema de Hamlet:
fazer o parto ou não fazer o parto. Se puder ser preservado sem toda
essa burocracia! Como dizemos no início, o ideal é que fosse uma
apresentação natural. Toda a extensão da Terra é área de
preservação e tem de ser respeitada. E preciso haver um convívio.
Como diz o texto bíblico cristão, crescei, multiplicai e dominai a Terra.
Quem sabe foi mal-entendido esse termo "dominar" no sentido de ser
dono, senhor, administrador. Se as propostas são para garantir a
preservação de fato, não é preciso haver toda aquela burocracia.
Conforme dito, o problema é que o motor que gera as questões
sociais é o mesmo das ambientais.

Como disse ao Dr. Afonso, a exploração desse sistema e o desejo
de lucro é que causam os problemas. Devemos pensar nisso. Em
lugares onde ocorre destruição deveria haver maior proteção e
educação ambiental para o convívio. Isso me fez lembrar uma frase
bem profunda de Santo Agostinho: "Ame e faça o quiser". Se
amarmos de verdade, se houver educação ambiental e relação de fato
com o ambiente - aliás, é isso que devemos ter, pois essa é a razão
pela qual fomos criados -, podemos fazer o que quiser que certamente
não será destruição.

Indago aos componentes da Mesa se ainda têm alguma
consideração a fazer. (- Pausa.) Lembramos a todos que amanhã
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ainda haverá um dia inteiro de debates. Se Deus quiser, amanhã, às
81h30min, inicia-se a primeira Mesa, "Aspectos Jurídicos e Legais da
Regularização Fundiária das Unidades de Conservação'; depois,
"Fonte de Recursos para a Regularização Fundiária"; "Aspectos
Sociais da Regularização"; e, finalmente, "Efetividade das Unidades
de Conservação Estaduais". Confesso que coloquei uma interrogação
aqui: Para que tenhamos a efetividade?! Quem sabe, em alguns
lugares, nem é preciso letra e papel da unidade para que se tenha a
efetividade, a preservação de fato e a biodiversidade garantida. E
claro que deixa muito solto, mas, em nome da liberdade, faz-se muita
coisa. Conversar vale a pena, não? Propomos realizar este debate
aqui hoje e amanhã.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos a

todos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões especiais de amanhã, dia 24, às 9 e às 14 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43 REUNIÃO ESPECIAL DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 2411112006

Presidência do Deputado Paulo Piau
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Charles Alessandro Mendes -
Palavras do Desembargador José Altivo Brandão Teixeira - Palavras
do Promotor Alex Fernandes Santiago - Palavras do Sr. Ronaldo
César Vieira de Almeida - Palavras do Sr. Enio Marcus Brandão
Fonseca - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
André Quintão - João Leite - Laudelino Augusto - Maria OUvia -

Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - As 9 horas, declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
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iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 22-Secretário,
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos.
Srs. Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas; Charles Alessandro Mendes, Consultor
Jurídico do IEF-Promata-KFW; Desembargador José Altivo Brandão
Teixeira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Promotor
de Justiça Alex Fernandes Santiago, Coordenador das Promotorias de
Justiça da Bacia do Rio São Francisco; Ronaldo César Vieira de
Almeida, Coordenador do Núcleo de Compensação Ambiental do 1FF-
Unesco; e Enio Marcus Brandão Fonseca, Gerente de Avaliação e
Licenciamento Ambiental da Cemig.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação do
Estado de Minas Gerais", com a apresentação dos painéis "Aspectos
Jurídicos e Legais da Regularização Fundiária das Unidades de
Conservação" e 'Fontes de Recursos para Regularização Fundiária".

Palavras do Sr. Charles Alessandro Mendes
Bom-dia a todos. Na pessoa do Presidente da Mesa, Deputado

Paulo Piau, cumprimento todos os presentes.
O tempo é curto, e o tema é bastante polêmico.
Primeiro, discorrerei sobre todo o procedimento de regularização

fundiária adotado hoje pelo 1FF. E um modelo novo, pois houve várias
mudanças na legislação ao longo desses anos, desde a introdução do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Snuc. Vou
prosseguir, para não perdermos muito tempo e adiantarmos os
trabalhos.

Quando pensamos em regularização fundiária, a idéia principal que
temos é a compra da terra, a desapropriação, a aquisição da área.
Mas a desapropriação em si, ou a regularização em si não passam só
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pela compra da área. Há vários outros procedimentos ordenados, a
começar da discriminação da área, levantamento pelo novo modelo de
medição, o georreferenciamento, instituído pela Lei & 10.267, com
base no serviço de certificação do Incra. Isso é necessário para
termos a certeza de como é aquela terra, para não haver
sobreposição de área ou forma de uma outra propriedade vizinha
incidir sobre aquela terra, para termos a terra delimitada com a
medida exata. O problema todo que temos no IEF hoje, justamente
com essa mudança de lei, é refazer todos os limites das nossas
unidades de conservação, por meio do novo procedimento de
georreferenciamento.

Todo esse procedimento envolve técnicos, que realizam uma
discriminação fundiária anual do que fazemos com cada proprietário.
Levantamos toda a parte sociocultural daquele ocupante, para saber
em qual modelo ele se encaixa. Apresentarei esses modelos logo
após.

A discriminação fundiária objetiva principalmente a discriminação
dessas áreas, para sabermos quais terras são públicas e quais são
particulares, quais têm registro e quais ainda não o têm. Entre essas
que não têm registro, uma forma de legitimar a propriedade ou de
ajudar aquele proprietário é dar-lhe os meios para que ele possa
regularizar sua posse, para então ser indenizado.

Como já disse, o perímetro e as unidades de conservação são
medidos pelo georreferenciamento, a partir da Lei Federal n 10.267,
que obrigou toda propriedade com mais de 1 .000ha a ser
georreferenciada e certificada. Nisso encaixam-se 90% das unidades
de conservação, hoje, do IEF. Também vem a parte da indicação de
matrícula, registro e prescrições. O que seria isso? Fazemos o
levantamento da cadeia daquele ocupante. Se ele tem um registro, se
é válido, voltamos na cadeia da pessoa, no mínimo vintenária, para
sabermos se há lastro cartorial, o que seria saber se aquela terra
cumpriu todos os requisitos para ser particular, para ter o seu registro.
Isso é verificado nesse procedimento.

O 1FF monta um mosaico da unidade de conservação com as áreas
que estão ali dentro, fazendo um mapa com cada ocupante e com sua
área efetiva matriculada e sua área efetivamente ocupada.
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As ferramentas jurídicas, hoje, para o procedimento de regularização
fundiária, são várias. Vão desde as ações discriminatórias, que são
essa separação da terra pública, devoluta, para a terra particular. As
terras tidas como devolutas públicas são resgatadas, e as particulares
são indenizadas após o processo da ação discriminatória. Existem
também os procedimentos de desapropriação, que se subdividem em
desapropriações administrativas e judiciais. Para ocorrer uma
desapropriação, é necessário haver primeiro uma afetação daquela
área como de utilidade pública ou de interesse social. Isso será falado
logo adiante. Além dessas desapropriações, existe a desapropriação
indireta, um meio com que o proprietário afetado pela unidade de
conservação pode requerer em juízo a sua indenização, devido ao
apossamento administrativo da área. Há também a compra direta, que
• I EF está utilizando para fazer compras diárias de seu interesse para
• reassentamento. E feita essa compra direta do proprietário que tem
uma área disponível e passível de suportar um reassentamento das
famílias tradicionais das unidades de conservação.

A ação discriminatória é um ato ordenado, que tem duas fases. A
primeira fase é administrativa: é publicado o edital, dentro do
perímetro da unidade de conservação. Nesse caso, aqui há um
convênio IEF-Iter, eles vão à área, procuram direto aqueles
proprietários, fazem as pesquisas cartoriais e verificam a legitimidade
de cada título.

Esse procedimento é feito pessoalmente, e buscamos aqueles
dados diretamente na terra; não é uma coisa que fazemos só em
cartório. Vamos ao campo, procuramos o proprietário e, caso não o
encontremos, entramos em contato com os vizinhos para tentar,
através do processo de georreferenciamento, delimitar a área exata
que vamos desapropriar ou discriminar. Essa discriminação visa a
separar o que é público e o que é particular, o que seria devoluto e o
que seria legítimo. Da fase administrativa, uma vez que o particular
não aceite o laudo e deste discorde, passa-se automaticamente à fase
judicial, em que o Judiciário decidirá sobre a legitimidade daquela
área. Se ela for constatada como devoluta, será reintegrada ao
patrimônio do Estado, que efetivará a unidade de conservação. E se,
ao final, for de um particular, o Estado, que indenizará.
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Essa visão da ação discriminatória hoje, no Estado, após a prática,
tornou-se um tema um pouco conturbado. Tentamos fazer esse
trabalho em duas unidades de conservação, e, infelizmente, as ações
discriminatórias demoram muito. Apesar de trazer uma segurança
jurídica para o administrador público - o que está comprando ou não -,
hoje, a jurisprudência sedimentou-se e as terras devolutas já
ocupadas não são mais devolutas. O sistema que o Iter utiliza para a
verificação dos títulos necessita de um desprendimento do patrimônio
público, que seria mediante a confirmação de sesmarias. E os nossos
dados de sesmarias, hoje, no Estado, estão no Arquivo Público
Mineiro.

Se pensarmos sobre a história de colonização do Estado de Minas,
boa faixa da área hoje de maior conflito, que seria o Norte de Minas,
pertencia às sesmarias da Bahia. Então, muitos dados não os
encontramos atualmente. Portanto, não conseguimos, ao final, fazer a
nossa contagem, que é regularizar a unidade de conservação.
Estamos utilizando um processo que dá mais segurança jurídica, mas,
ao mesmo tempo, a demora é tanta que, efetivamente, você não
consegue preservar.

O IEF está com uma nova proposta, até para um decreto ou
resolução conjunta, de se alterar esse procedimento adotado hoje
pelo Estado de trabalhar com a certidão vintenária, uma certidão
segura, e, em casos específicos, em que os técnicos em campo
verificarem a fraude do documento, trabalharemos com o residual da
discriminatória. Não vamos lançar discriminatória em todas as áreas
porque isso realmente demora. Mas, se no residual, naquela área
onde houver a dúvida - nesse caso, não estamos abolindo a ação
discriminatória, e sim deixando-a só com o residual, não a fazendo
como um todo.

A desapropriação decorre de dois atos. Primeiro, tem de haver um
ato criando a unidade de conservação e outro ato afetando-a como de
utilidade pública ou de interesse social. Muita gente confunde, porque
a declaração de utilidade pública caduca em cinco anos. E as pessoas
alegam que a unidade, então, não existe mais. São atos diferentes. O
que caduca é o artigo que declarou como de utilidade pública. A
unidade de conservação ainda existe. O que é preciso é ser reeditado
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esse decreto de utilidade pública para que o Estado possa comprar,
adquirir as áreas, por meio da compra compulsória, que seria a
desapropriação, ou seja, a compra obrigatória através de indenização
prévia e justa. Esse é o maior dilema hoje existente na administração
pública: o que seria justiça em uma indenização de unidade de
conservação? Mais à frente, falarei sobre o procedimento hoje
adotado pelo IEF para se fazer esse pagamento justo.

Como falei, a ação de desapropriação tem duas fases: a
administrativa - se o proprietário aceita o valor que o IEF estipula e
oferece, é fácil, e conseguimos fazer esse pagamento por meio de
uma escritura pública de desapropriação, e passa a ser uma aquisição
originária, assemelhando-se a uma sentença de usucapião. Por que a
necessidade dessa declaração? Se essa aquisição se torna originária,
o Estado - nesse caso o IEF -, não recebe a terra com ônus. Ele a
recebe livre de qualquer ónus passado. Então, a gente tem a
propriedade plena, sem nenhum gravame, sem nenhum ônus, sem
nenhuma dívida anterior ao proprietário. Para esse procedimento, o
IEF adotou uma fase chamada Avaliação Discriminatória Rápida -
ADR. Optamos pelo molde da compra direta, para não haver lesão,
nem na Receita Federal, nem na Receita Estadual, nem na Receita
Municipal. Mesmo não precisando, exigimos as certidões negativas.
Só assim fazemos esse procedimento administrativo.

A segunda fase é judicial. O IEF faz o depósito em juízo, a pessoa
comprova a legitimidade de domínio. Se houver posseiro, trabalhamos
com a fase social da desapropriação judicial. Citamos em nossa inicial
o Laudo de Identificação Fundiária - LIF -, constando o levantamento,
na propriedade registrada em nome de um, de pessoas carentes e
com posse, às quais, no curso do processo, o Juiz poderá destinar
parte da indenização da área, reconhecendo o direito das pessoas à
aquisição daquela área, por meio do usucapião. Esse é o
procedimento adotado pelo IEF. Hoje, quem elabora esse
procedimento recebe um passivo muito pesado do passado em
relação às unidades de conservação. Então, há muita revolta por parte
das populações abrangidas.

Daqui para a frente, queremos tratar de um novo modelo de
desapropriação, de regularização fundiária, tendo como parceiro o
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lado social. Ontem, nos debates, percebemos que muitas pessoas
estavam revoltadas com a criação das unidades. A maioria das
unidades mencionadas foram criadas antes do Snuc, quando não
havia a exigência de audiência pública. E isso que estamos tentando
contornar no procedimento da regularização fundiária. Trata-se de
uma conversa direta.

Infelizmente, a questão do Papagaio ainda não constava, este ano,
do plano operativo anual. Será tratada a partir de 2007. Por isso,
esses entendimentos ainda serão levados à comunidade de Papagaio,
que ontem estava aqui. Jaíba está passando por esse procedimento,
mas o Iter ainda está fazendo o levantamento discriminatório. Não
chegamos à fase de negociação, de entrarmos em contato.
Certamente, todos os anseios das populações que estiveram aqui
ontem serão resolvidos aqui: ou por meio de um futuro projeto de lei
ou por decreto de regularização das questões relativas ao Snuc.

Já falei a respeito das desapropriações administrativas. Não
havendo acordo, passa-se automaticamente à desapropriação judicial,
proposta na comarca em que se localiza a unidade de conservação.
Há casos em que a unidade de conservação abrange mais de uma
comarca, como ocorre com o Parque Estadual do Brigadeiro, que
abrange mais de cinco comarcas. Assim sendo, cada ação de
desapropriação é proposta na comarca em que se situa a maior parte
do imóvel a ser desapropriado. Nesse caso, se o IEF fizer o depósito
em juízo do valor inicial, do valor do laudo levantado pela Seplag,
poderá pedir, no curso do processo, a imissão de posse, que não é
um processo traumático. Esperamos que os posseiros que vivem na
área tenham tempo de desocupá-la, por meio do levantamento desse
recurso. Tentaremos levar esse processo da melhor forma possível,
para não haver conflito social no campo. A sentença final serve como
título hábil para registro. Após lavrar a sentença, os técnicos do IEF
podem registrar a terra em nome do Instituto.

A desapropriação indireta é um instituto novo, pouco usado em
Minas, talvez por desconhecimento dos advogados dessa área. Trata-
se de um procedimento mais usado em São Paulo. Como há
apossamento administrativo na área em virtude da criação dos
parques, muitos proprietários podem pedir a desapropriação indireta
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da sua área, como se fosse uma indenização pela terra que não
podem mais usar. Estamos tentando fazer acordo para que não haja
passivo judicial, o que é demorado tanto para o proprietário como para
o IEF.

Pensamos que o dinheiro é o principal entrave para a regularização
fundiária. Infelizmente, nem com dinheiro conseguimos efetivar as
desapropriações. Hoje, na prática, muitos casos não estão previstos
em lei. Se houver previsão, a pessoa carente é penalizada pela letra
fria da lei. Por isso, é interessante este debate nesta Assembléia, uma
Casa que transforma os anseios, os fatos em instrumento jurídico para
que mudemos uma realidade. E interessante expor esses problemas,
esses entraves que encontramos para a regularização fundiária, para
que consigamos meios para transformar em solução o que hoje é
problema, por meio de projeto de lei, que pode ser federal ou
estadual. Parece que a intenção desta Casa é formar um grupo de
trabalho a fim de elaborar justamente projetos relativos a mudanças
legais em nível federal e em nível estadual, para promovermos a
regularização fundiária de forma justa, atendendo também a
população carente residente hoje nas unidades.

Citarei alguns dos principais entraves: ocupações diversas, famílias
residentes com domínio, posse. São pessoas carentes que não têm
como fazer um inventário. As vezes, até a terra é registrada em nome
do pai, mas o pai falece, o filho falece, e a terra fica com o neto, que
não possui a legitimidade de domínio. Existe a cessão de direito à
herança, mas a desapropriação é feita em nome de quem mora lá.
Como as famílias carentes não têm como contratar um advogado para
abrir o inventário para levantar esse dinheiro, o caso fica sem solução.
E preciso esclarecer isso para o meio jurídico, por meio dos
julgadores, e para o Ministério Público, para que apóiem as ações do
IEF e para que consigamos uma solução para esse tipo de problema.
Pode ser por meio de advogados dativos, de algum depósito judicial,
do reconhecimento do direito à terra por usucapião ou do próprio Iter.
Aliás, essa é uma mudança que propomos na lei de legitimação de
terras, que seria a legitimação indireta. Falarei mais um pouco sobre
isso à frente. O Iter deve reconhecer que aquela pessoa tem condição
de receber o título hábil daquela terra devoluta e ser indenizada pelo
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IEF. Hoje não se pode reconhecer o domínio de terra em áreas de
unidade de conservação, conforme veda a Constituição. Assim, é
necessário que haja uma mudança legislativa, para que ele reconheça
de forma indireta o direito da pessoa e o IEF promova a indenização,
o pagamento por aquela propriedade, por aquele direito que a pessoa
teria constituído. No entanto, em razão da unidade de conservação, o
Estado não pode outorgar.

A atual impossibilidade de indenização aos posseiros. O Snuc traz,
em seu art. 45, inciso V ou VI - não me lembro de cor -, que as
pessoas que não comprovarem a propriedade anteriormente à criação
da unidade de conservação não podem ser indenizadas, salvo as
comunidades locais, que devem ser reassentadas. Hoje até o conceito
de família tradicional é conturbado. Assim! trabalhamos com a base
da família de subsistência, como sendo a que mora lá há muito tempo
e precisa dela para se manter, para gerir a sua vida e ajudar seus
filhos. Essa é a base que usamos no IEF, mas é preciso haver uma
regulamentação, porque se encontram em unidades de conservação
que foram criadas há muito tempo e ainda não foram regularizadas
famílias que já estão lá há quatro anos, mas o Snuc já era válido.
Então, a pessoa não pode receber indenização. As vezes, é filho do
proprietário que foi para um canto remoto, próximo à propriedade,
para uma terra possivelmente devoluta e que não tem como
comprovar o seu título de domínio da área, e hoje o IEF não tem
instrumento jurídico, apesar de não lhe faltar vontade, para promover
a desapropriação e o assentamento, já que tudo ocorreu depois da
criação da unidade de conservação e depois do Snuc. Essas falhas
legais existem, e precisamos solucioná-las para gerar justiça social.

O outro entrave é a longa duração das ações discriminatórias
judiciais. Enquanto não sabemos se o proprietário é o legítimo
detentor daquela área, não se indeniza; não indenizando, ele não sai;
e, se não sai, não há preservação da natureza. E complicada a
situação. Fazemos um termo de compromisso para que se ajuste a
atividade dele, mas, ao mesmo tempo, o proprietário fica sem poder
trabalhar na terra, e o IEF sem poder utilizá-la para o seu devido fim,
que é preservar a natureza, no caso de parque, e promover a
visitação pública.
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Além disso, há as populações residentes que não possuem titulo de
domínio, como já foi falado, e a ausência de um banco de dados
sistematizado entre os órgãos - esse banco de dados que foi criado no
Brasil por meio do georreferenciamento, para sabermos qual é o
mapeamento exato do nosso país. Em países da Europa e nos
Estados Unidos esse processo de georreferenciamento já aconteceu.
Na América do Sul, o Brasil é um dos primeiros a exigir esse processo
para qualquer tipo de venda ou de desmembramento de terra. A
exigência é legal para áreas superiores a 1 .000ha. Até 2008, será
obrigatório para áreas menores, até 1 .500ha, e, a partir de 2011,
todas as terras devem ser georreferenciadas e certificadas junto ao
Incra. Como ainda não existe um banco de dados seguro, com a terra
certificada, o IEF tem de fazer esse trabalho, inclusive para o
particular, para comprarmos uma terra certa, para não haver dúvidas
na aquisição da propriedade. Esse também é um dos entraves para a
regularização fundiária.

Ausência de ações discriminatórias anteriores, no início do
procedimento da criação do parque, para se saber o que estamos
comprando, de quem era, se a terra era devoluta ou não. Infelizmente,
esse processo só acontece após vários anos, porque, quando da
criação de alguns parques, ainda não havia esse mecanismo, ou, se
havia, não era usado.

Ausência de regulamentação do art. 42 do Snuc, que versa sobre o
reassentamento das famílias tradicionais. Hoje não temos uma base
certa do que seria uma família tradicional. Seriam comunas? Uma
família nos moldes de um quilombola? Uma família que vem morando
naquela terra há longa data e que precisa daquele meio de
subsistência? Ainda não existe esse conceito, mas o IEF está
tentando trabalhar com um conceito mais abrangente da família de
subsistência - não só a família comum, do conceito da OIT, das
populações tradicionais, aquelas que encontramos hoje nas regiões
amazônicas. E preciso adaptar isso à realidade mineira, que é outra. E
preciso haver uma regulamentação adaptada à realidade de Minas.

Como falei anteriormente, a vedação de indenização às
propriedades que não tenham prova de domínio inequívoco. Muitas
pessoas que possuem terras em uma unidade de conservação não
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têm o registro, não têm nem uma escritura, nem sequer de posse.
Ocuparam aquela área porque precisavam dela para sobreviver. Hoje,
o IEF não pode indenizar essas pessoas, porque a lei veda. Muita
gente que chega aqui diz que passa fome na unidade de conservação,
que não tem terra, que não tem como sair, e que o IEF quer tirá-los de
lá. Não é que o IEF queira retirar, ele tem de retirar. Precisamos frisar
o que foi falado ontem. Algumas famílias querem residir dentro de
uma unidade de conservação, de proteção integral, o que é vedado
por lei. Para existir isso, ou se altera a lei ou se altera a unidade. Acho
que isso não é intenção da população em geral, que quer ver
preservado o meio ambiente. Precisamos adaptar a norma ou os
conceitos em relação àquela ocupação ou colocar de forma particular
ou por meio de RPPNs, desde que a administração central seja da
unidade de conservação, por meio de seu conselho constituído. E
preciso uma alteração, porque hoje, de fato, a lei não possibilita que
particulares residam em unidades de conservação de proteção
integral, como reservas biológicas, parques e estações ecológicas,
principalmente.

Como a maioria dos parques é anterior ao Snuc, que já tem mais de
cinco anos, muitos decretos de utilidade pública, de interesse social, já
caducaram, ou seja, o Estado não pode desapropriar diretamente,
poderia comprar aquela área. Então, correria o risco de receber
aquela terra com ônus e depois ter de arcar com esse ônus. O IEF
está mapeando todas as unidades de conservação que foram criadas
cujo decreto de utilidade pública caducou ou que ainda não tiveram a
decretação. Só em outubro deste ano foram registradas seis unidades
de conservação com decreto de utilidade pública. Estamos sanando
esse problema.

Outro problema, que é um tema central desse debate, é a
insuficiência de recurso financeiro. O novo procedimento do IEF,
procedimento referendado pela administração pública por meio das
Secretarias envolvidas, que seriam a Seplag, a Semad e a Seapa - o
dinheiro será pouco para desapropriarmos todo o mundo -, dará mais
celeridade. Hoje, contamos com recurso apenas da compensação
ambiental. Não entrarei nesse aspecto porque o Dr. Ronaldo irá
abordá-lo.
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Por último, há a necessidade de adequar a legislação vigente com a
legitimação da posse daquelas pessoas que não têm condição de
procurar um advogado para fazer a retificação de área ou de entrar
com ação de usucapião. Além do que, a ação de usucapião em áreas
de unidade de conservação é vedada, porque a área já foi afetada.
Então, é mais um entrave jurídico que encontramos para ajudar
aqueles que precisam e ajudar o meio ambiente. O que o IEF está
fazendo para tentar mudar tudo isso? Não podemos pensar no que
houve de errado no passado, e sim no que queremos construir no
futuro. Mas precisamos que as pessoas afetadas pela unidade de
conservação nos ajudem. Não adianta o IEF querer se as pessoas
não puserem à disposição os dados para que possamos ajudá-las a
constituir o direito, que às vezes ela tem, mas que não foi constituído.
O IEF está fazendo contato com cada proprietário, ou mediante
convênio, cujo órgão seria o Iter. Em Grão-Mogol isso está sendo feito
pela Unimontes, porque lá houve um projeto de desafetação de área.

Sobre o preço justo, o Estado está adotando, por meio da Seplag, a
norma da ABNT para avaliação de terra. O setor de patrimônio do
Estado está fazendo essas avaliações. Não é mais aquele valor de 20
vezes o IPTU para fazer imissão de posse. Hoje, é o valor real. E feita
uma pesquisa cartorial, é feita uma pesquisa de mercado, e tudo isso
tem uma norma da ABNT própria para avaliação.

Há também a criação de um processo rápido chamado Avaliação
Discriminatória Rápida - ADR. Essa avaliação tem alguns pontos
específicos e é muito interessante para o processo de regularização,
além do treinamento com todos os assessores jurídicos dos escritórios
regionais. O escritório regional tinha aquela visão do IEF como
fiscalizador apenas. E hoje o IEF terá essa base de realmente ser um
fomentador da regularização fundiária nas unidades de conservação.
Além disso, tem um mapeamento de todas as unidades -de
conservação para atualização dos decretos. O primeiro projeto
brasileiro de reassentamento em unidade de conservação de proteção
integral ocorreu em Santo Antônio do ltambé, no Parque Estadual do
Pico do ltambé. Para fazer uma estruturação de equipes com
georreferenciamento, o IEF está contratando engenheiros
agrimensores e possibilitando que o Iter faça esse trabalho através
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dos recursos da compensação ambiental, cedendo os aparelhos
geodésicos, aparelhos caros, que têm custo na faixa de R$50.000,00.
Estão sendo fornecidos motos, veículos e diárias para que os técnicos
do Iter possam fazer esse processo de medição das áreas.

Além disso, o 1FF elaborou uma proposta de resolução conjunta que
envolve essas três Secretarias, a Semad, a Seapa e a Seplag. São as
três envolvidas diretamente na regularização fundiária em que a
proposta seria a regulamentação dessa ADR nos processos
discriminatórios rápidos, nos processos de reassentamento, e a base
para se fazer a ação discriminatória por meio de uma certidão
trintenária, que só a residual fosse ação discriminatória em si. Seria
pela fase administrativa e judicial para tentarmos desafogar tanto o
Judiciário quanto os trabalhos do Iter e promover efetivamente a
regularização fundiária. A ADR é um processo em que obtemos
diretamente do proprietário toda a documentação. Nós o auxiliamos
para ele conseguir essa documentação. Hoje, a maioria dos
proprietários rurais normais não têm toda a sua área rural
devidamente regularizada, com CCIR, com poligonal certificada, com
ITR pago, com seu registro correto, ou seja a área efetivamente
ocupada é a mesma da área registrada em cartório. Isso não se
encontra. Então, essa é uma das maiores dificuldades para se
promover a regularização fundiária. Nesse processo da Avaliação
Discriminatória Rápida - ADR -, promovemos os mecanismos para
que o proprietário consiga todo esse procedimento. Não podemos
fazer isso diretamente para ele, mas podemos auxiliá-lo, indicando o
que deverá fazer para regularizar aquela situação, para, somente
depois, indenizá-lo. Isso é o mais justo e o mais correto a se fazer,
para que a pessoa não tenha de fazer isso perante a Justiça, pois, em
muitos casos, não consegue as comprovações daquele domínio e não
levanta o seu recurso.

Além disso, há o banco de terras, que é muito interessante. O 1FF
pode discriminar as terras, por meio de medição e do levantamento de
todos esses documentos, e, ao invés de o proprietário, que é hoje um
empreendedor, pagar a compensação ambiental diretamente ao
Estado, por meio do Snuc, daquele dano não mitigável de 0,5% ou de
1,1%, pelo IDN adotado pelo Estado, poderá adquirir uma terra que já
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tenha passado pelo procedimento da ADA, com o laudo de avaliação
oficial e com todos os documentos certos. E, ao invés de depositar o
dinheiro para que o IEF faça a compra, poderá comprá-la diretamente,
a fim de repassá-la em pagamento ao Estado. Esse banco de terras
poderá ser usado futuramente para regulamentar a Lei n 9 4.771,
Código Florestal, que versa sobre a doação, pelo proprietário, para a
compensação da sua reserva legal, de uma área dentro da unidade de
conservação. Para se saber quais são as áreas prioritárias, para que
possamos receber e conceder a isenção de 30 anos, é necessário
adotarmos esse banco de terras, a fim de ser comprada a área exata
de que o IEF esteja realmente precisando naquele momento, para que
consiga desempenhar as duas funções: de regulamentar tanto a
questão da reserva legal quanto a unidade de conservação. As
unidades de conservação já estão passando por esse procedimento
que mencionei. Elas são as unidades de conservação piloto.

- Procede-se à apresentação de "slides".
Este é o Parque do ltambé, que já está todo referenciado e com todo

o processo de discriminação executado. Contamos com uma parceria
com o governo municipal para se fazer as casas para o
reassentamento. O IEF já entregou os laudos prévios e aguarda a
entrega dos laudos fundiários completos dessas áreas. Os principais
problemas que encontramos nessa área são: o número de ocupação
interna sem título de domínio, a ausência de comprovantes de
impostos e de inventários e a sobreposição de áreas. Esses são os
maiores entraves para a regularização fundiária, além da falta de
recursos. Tentamos promover o reassentamento dessas famílias que
se enquadram nesse problema da ausência de documentos, mas que
são tradicionais no local e dependem daquela área para a sua
subsistência.

Os maiores proprietários de áreas no Parque do ltambé são esses
latifundiários que aí se encontram. Essa é a situação real atual.
Aquele proprietário da casa de barro à direita possui mais de 500ha e,
infelizmente, depende dessa área e vive nessa situação precária.
Desejamos proporcionar a essa pessoa uma área de reassentamento.
Estamos adquirindo esta fazenda toda empastada, já que a base é a
criação de gado.
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Esta casa à esquerda será a sede do Parque. Estamos protegendo
todo o manancial de águas do Município, que nasce nessa fazenda,
que já está toda empastada, inclusive com lagoa para a criação de
peixe. Esta é a nova idéia do IEF: promover a proteção do meio
ambiente, com justiça social. O Parque do Brigadeiro foi o primeiro a
passar pela ADR. Mostrarei as fotos do Parque.

Este é o Parque do Tripuí. Firmamos uma parceria com o Ministério
Público para a regularização fundiária. Estamos promovendo o
reassentamento primeiramente em estação ecológica. Esta imagem é
do Tripuí. Esta é a imagem do reassentamento.

Este é o Parque Grão-Mogol. Realizamos um convênio com a
Unimontes para regulamentarmos o projeto de lei da desafetação dos
6.000ha. A Unimontes está mapeando todas as famílias tradicionais
dali, que serão passíveis dessa desafetação, para atender aquela
comunidade local. Estas fotos são de Grão-Mogol.

Se desejarem maiores detalhes, podem nos procurar no 1FF, para
trazermos tudo sobre o novo procedimento da regularização fundiária,
que é a nova idéia do 1FF de estar promovendo isso com justiça
social. Muito obrigado.

Palavras do Desembargador José Altivo Brandão Teixeira
Saúdo o Presidente, Deputado Paulo Piau; os demais Deputados; os

Promotores, advogados e representantes de entidades estatais e da
sociedade civil.

Havia-me preparado para uma sustentação muito mais longa.
Acontece que o Dr. Charles adiantou bastante coisa do que eu
poderia dizer. Penso que, para me conter no tempo que me foi
assinalado, eu deveria condensar minha manifestação e trazer aos
presentes não apenas a opinião pessoal de um Desembargador. A
despeito de entender que esse convite é muito honroso para o
Tribunal do qual faço parte, na verdade não represento aqui o
Tribunal. Compareço apenas como membro do Judiciário e muito mais
como aquele menino e aquele moço de interior - menino de roça, cuja
casa do pai foi, durante anos, a primeira de roça e, alguns anos
depois, a primeira de cidade. Como ubaense e suburbano, não posso
deixar de revelar minha emoção de aqui comparecer trazendo no meu
peito a lembrança dos meus companheiros simples daquele canto de
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rua em que me formei, em que tive a primeira visão do mundo,
lembrança essa que carrego comigo até os dias de hoje e de que não
me aparto nas decisões que, como Juiz, manifesto em autos de
processos. Revelo a enorme emoção de aqui comparecer e,
principalmente, a alegria de estar na casa do meu povo, do povo
mineiro, com representantes da sociedade mineira, gente como eu,
gente como a gente de que eu nunca me esquecerei: os
companheiros da minha meninice e da minha mocidade; gente
simples e boa, que me leva a fazer a afirmação, às vezes rude, de que
o povo brasileiro não tem a elite que merece. Se eu tivesse sido
convidado como magistrado, creio que os presentes indagariam qual
seria a função de um Juiz numa questão de tombamento de terras
afetadas pela instalação de unidade de conservação. Entendo que a
função do Juiz é muito contida.

A despeito de um ilustre jurista ter dito - essa é a opinião dele - que
um Juiz, na instalação de uma unidade de conservação, deve agir de
forma a suprir as omissões dos poderes públicos - a Constituição fala
em poder público, o que engloba o Legislativo, o Executivo e também
o Judiciário -, parto do princípio de que os Poderes têm competências
específicas e são harmônicos, e não é lícito invadir a competência
alheia.

Portanto, sou Juiz contido, conservador nesse posicionamento,
embora reconheça hoje que a Constituição de 1988 da''status"
diferente ao Judiciário, fazendo honrosamente dele um tablado da
cidadania, aonde os problemas podem ser levados, por via de ações
civis públicas, quer pela mão operosa do Ministério Público, quer
diretamente pelas organizações da sociedade civil, o que o transforma
num palco democrático. Para mim, o Juiz não pode substituir o
administrador e muito menos o legislador. O Juiz deve ter em mente
que tem de agir como um estadista. Ele deve, digamos assim,
minudenciar, preencher aqueles brancos que a lei deixou para que as
instituições funcionem. Quando as instituições não funcionam, quem
perde é o povo. Quando se perde o nível de ação útil, o cidadão é
quem padece pelas dificuldades enfrentadas pela sociedade. Não
creio que o Judiciário esteja aparelhado para, numa situação de
tombamento das unidades de conservação, substituir as autoridades
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competentes. O Judiciário, que foi pensado para resolver litígios, a
princípio unipessoais, entre uma pessoa e outra - o sistema ainda é
esse - teve sua competência, foi alargada para resolver litígios de
natureza social. Creio que o Juiz pode ir ao máximo do serviço, e essa
unidade foi regularmente destinada à instalação de um parque, a uma
unidade de conservação, e dizer sim ou não, mas não possui
aparelhamento técnico, de pessoal, para ir muito além disso. Então,
vejo e leio, com muita reserva, a manifestação de Antônio Herman
Benjamin, hoje Ministro do STJ, nessa direção. Não creio que ele
tenha dito que o Judiciário pode suprir as autoridades executivas na
instalação de uma unidade de conservação. E necessário diploma
legislativo para dar competência aos órgãos. Creio que uma unidade
de conservação não precisa de lei para ser executada. Se bem que,
quando se trata de desapropriação, ninguém é obrigado a fazer ou
não algo, a não ser por força de lei. Creio que, por decreto, pode-se
declarar de utilidade pública. Pode-se dispensar a lei em certas
circunstâncias, mas a atuação do Judiciário deve-se dar no intuito de
destravar, desatar aqueles nós institucionais que, repentinamente,
prendem o processo, ou no caso de proteger o cidadão que sente
seus direitos massacrados, diminuídos ou restringidos nessa
circunstâncias, quando ele percebe que seus direitos à posse, à
propriedade, não estão sendo respeitados da forma como a
Constituição prescreve. A exposição do Dr. Charles deixou muito
latente alguns gargalos, dos quais gostaria de falar genericamente, de
uma maneira não muito técnica, mas que serve ao campo jurídico, e
acredito pode ser útil aos presentes.

O grande problema da instalação dessas unidades está naquilo que
as autoridades que administram as terras no Estado de Minas Gerais
entendam como terras privadas e as aceitam como isso, e há aqueles
que as entendem como terras públicas, devolutas.

Iniciei minha vida judicante na Comarca de Porteirinha. Antes disso,
por ser originário da zona rural, comecei a advogar na área de direito
agrário. Posso dizer que lido com a questão de terras há cerca de 40
anos como advogado ou como Juiz. Criou-se um impasse, que atribuo
à interpretação das autoridades que administram as terras públicas do
Estado, de que todo proprietário de terreno privado tem que provar
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que o terreno do qual ele tem o título foi regularmente desgarrado do
domínio público.

Faremos uma ligeira digressão. Vamos enrolar o tapete da história.
Quando o Brasil foi descoberto, suas terras passaram à propriedade
da Coroa Portuguesa, do Rei de Portugal. Essas terras foram
concedidas pelo Rei por meio das capitanias hereditárias e, depois,
por meio das sesmarias. O Rei de Portugal, extremamente
mercantilista, desenvolveu uma técnica de tornar-se o monarca, o
governante, o senhor do comércio das índias, do comércio da África e
também do comércio das terras no ocidente. Dizia-se que, para
conseguir terras no Brasil, não era necessário trabalho, mas três
coisas: tinta, papel e prestígio. As sesmarias concedidas deviam ser
confirmadas no Conselho Ultramarino, em Lisboa. Mas quem é que,
nesse Brasil, teria condições de ir a Lisboa para revalidar a terra de
que se apossou? Ninguém. A maioria das sesmarias não foram
revalidadas, poucas permaneceram demarcadas. Em toda a minha
vida só vi um marco de sesmaria, que foi em Parati.

O sertão era o lugar para onde fugiram os índios escorraçados, os
negros quilombolas e os brancos livres que não tinham como
sobreviver. Essas pessoas ficaram sem um título de terra. Isso
acontecia a tal ponto que José Bonifácio, uma pessoa que pensou o
Brasil na época de sua independência, aconselhou D. Pedro a revogar
o regime de sesmarias, o que foi feito em 18/7/1822. Inicia-se o ciclo
do apossamento.

As populações que viviam no Rio de Janeiro na Noite das
Garrafadas, provocando badernas, que não tinham o que fazer, que
eram clientes dos políticos, que não tinham cidadania, foram para os
sertões e o povoaram. O reflexo em Minas Gerais foi imediato. De três
cidades que tínhamos em 1827, passamos a mais de 10 em 1831.

A oferta de terras fixou o homem no interior, O Rei de Portugal
executava uma política bifronte, com mão de ferro na exceção de
qualquer direito sobre a terra. Mantendo essa mão pesada,
conservava a possibilidade de seus direitos de regalias, de receber
pelas concessões de sesmarias que dispensava. Ao mesmo tempo, o
Rei executava uma política de favorecer o apossamento das terras
como meio de fixar as populações principalmente nas regiões de
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fronteira, para ter soldados quando houvesse guerras com os
vizinhos.

Isso é patente na formação do Rio Grande do Sul. O Rei de Portugal
concedia terras aos militares. O Cel. Joca Tavares, de tão pesadas
lembranças na história do Rio Grande do Sul, pois foi herói da Guerra
do Paraguai e em todas as revoluções farroupilhas, pertencia a uma
família de militares que recebeu uma sesmaria e, como Coronel da
Guarda Nacional, mantinha um exército.

Aqui também, em nossa região, ocorreu o mesmo. Nunes Coelho,
que foi o chefe dos emboabas, chegou a ter um exército particular, no
sertão mineiro, de 6 ou 7 mil homens. Matias Cardoso foi outro
condestável.

Essas pessoas com prestígio, força e exércitos tinham também
papel e tinta para conseguir terras. E os outros? Quando vejo pessoas
do povo aqui presentes, fico pensando naqueles a quem o Rei de
Portugal mandava prender se invadissem suas terras sem que lhe
pagassem os direitos de regalia. Creio que o nosso povo tem uma
herança - que veio da Colônia - de que toda ordem foi imposta contra
ele em benefício dos reinóis. Acho natural, pela notícia que o Or.
Charles deu sobre os debates de ontem, que o nosso povo se mostre
muito suspeitoso da maneira como será tratado, porque sempre foi
maltratado. Os pretos forros, os brancos livres e os pardos foram
tratados como subespécies, como pessoas sem direitos.

Fico muito feliz em viver este momento porque vejo que estas
pessoas hoje estão aqui, estão sendo chamadas ao diálogo. Tenho
certeza de que esta Casa do povo mineiro há de ter sensibilidade
suficiente para ouvi-Ias. E necessário que sejam ouvidas, que seus
direitos sejam respeitados durante a instalação das unidades de
conservação, que são necessárias e devem ser instaladas. Se não
cuidarmos do meio ambiente, o meio ambiente irá degradar-se.
Talvez, pela catástrofe que se anuncia do aquecimento do globo, não
possamos afirmar que os nossos filhos ou netos acordarão amanhã
com água para lavar o rosto. A terra poderá desertificar-se, e nossos
netos terão de arear o rosto, porque talvez tenham apenas areia do
deserto para lavá-lo pela manhã. Viveremos como beduínos.

Essa perspetiva de degradação ambiental tem uma amplitude nunca
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vista. Por exemplo, o que AI Gore demonstra no filme que projetou me
deixou preocupado. Temos de pensar no meio ambiente, temos de
explorá-lo com cuidado, para que possamos sobreviver. Rogo ao
cidadão brasileiro que participe ativamente desse processo com mais
contribuição e menos desconfiança, porque precisa contribuir para
que seus direitos sejam preservados, para que as instituições
funcionem e esses nós institucionais se desagarrem.

Como pertenço a uma família rural, tenho irmãos que me parecem
querer dizer assim, após comprar uma propriedade rural: 'não me
amolem, estou aqui, faço o que quero'. Ninguém vive assim. Por
exemplo, todos transitamos por Belo Horizonte. As vezes não
podemos transitar em certas faixas. Quem tem a liberdade maior de
locomoção, porque tem um automóvel, deve respeitar mão, contramão
e sinais de trânsito. Aqueles que vivem no campo também devem
compreender que, em beneficio deles próprios e das futuras gerações,
algumas limitações de uso serão necessárias e, às vezes, até o
sacrifício de alguns direitos, que devem ser indenizados com justiça e
respeito.

No livro "Memória da Terra Mineira" existe uma passagem muito
bonita: o Intendente Câmara comparece a uma cerimônia religiosa, e
o ministro, um jovem padre encarregado do sermão, dirige-se a ele
dizendo: "Ministro de Satanás, que mete a ferro as pessoas humildes
e pobres, que outra coisa não faz senão procurar na terra aquelas
riquezas que Deus ali colocou para a dignidade e sobrevivência de
todos?".

A imagem daquele administrador público que mete a ferro os
nacionais já morreu. Coloquemos uma lápide e uma cruz sobre ela
para que nunca mais ressurja, mas que a nossa sociedade mostre
que é viva, que também traga a sua compreensão, porque a lei é
sábia. A Lei do Snuc é prudente, quando demonstra um respeito muito
grande às populações, ao estabelecer em seu art. 42 o seguinte: "As
populações tradicionais, residentes em unidades de conservação, nas
quais sua permanência não seja permitida, serão indenizadas ou
compensadas pelas benfeitorias devidamente recolocadas pelo poder
público, em local e condições acordadas entre as partes". A lei foi
extraordinariamente atenciosa com o cidadão. O seu próprio
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reassentamento há de ser feito em condições preferentemente
acordadas. Agora, se alguém se vale dessa cláusula do acordo e, de
repente, inviabiliza a solução, creio que as instituições devem
funcionar. Aí, o Judiciário será chamado para arbitrar o que seria uma
indenização justa. Se o Juiz tiver um pouco de reflexão sobre aquilo
que é de seu ofício, verá que somente trata com vidas humanas, vidas
alheias. Que, ao lidar com a vida alheia, criatura falível, sujeita a todos
os enganos e falhas como as demais, compete-lhe rogar a Deus para
que seus erros não desgracem a vida de ninguém. E posição muito
mais para contrição que vaidade. E um exercício tormentoso, e não
uma posição em que a pessoa pode pavonear-se ou viver à larga. A
reflexão sobre o ofício que até hoje exerci faz com que acorde todas
as manhãs, reze pedindo a Deus que me inspire nas palavras que vou
dizer, nas decisões que vou proferir. Hoje, ao sair de casa, pedi a
Deus que me auxiliasse nessa empreitada. E peço que me auxilie
para arrematar esta exposição, pois vejo que o relógio está correndo.
Vigora a interpretação de que o particular tem de provar que o seu
título de propriedade proveio regularmente de um desmembramento
regular de uma área pública. Esse entendimento seria viável à Lei n9
601, de 18/9/1850, mas essa mesma lei impôs ao poder público que
discriminasse as terras públicas das terras particulares. Essa
obrigação era do governo, e não do particular. Embora tenha tentado,
o governo não conseguiu desincumbir-se dela.

O Dr. Charles fez referência às dificuldades de localizar documentos
na Torre do Tombo. Hoje, quando se fala em tombamento de um
terreno, é uma referência à Torre do Tombo, de Portugal, onde
ficavam arquivados os documentos do governo português. Por isso,
dizia o seguinte: tombado aquilo que está registrado nos registros
oficiais arquivados nessa Torre. Herdamos a burocracia e o nome que
os portugueses davam às suas entidades. Os nossos parques
também serão tombados.

Para isso, na hora de indenizar esses proprietários, as autoridades
governamentais suscitam a existência do ato regular por meio do qual
essa terra foi retirada do patrimônio público e passada para o
patrimônio privado. Nem o governo nem o particular têm condições de
resolver esse impasse.

La
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Então, como a Justiça tem resolvido o impasse? Na minha opinião,
pelo regime das posses de todas as leis de terra, houve o cuidado de
legitimar as posses, ficando apenas pendente na mão das autoridades
que administravam as terras públicas a concessão do título de
legitimação.

Quando morre alguém, o seu patrimônio passa imediatamente a
seus herdeiros, independentemente de qualquer ato de quem quer
que seja. Isso foi instituído desde 1794, por meio de um alvará da
Coroa Portuguesa. Então, se morrer alguém, o seu filho ou filha já é
naturalmente proprietário. No entanto, é preciso que ele tenha um
título e que o leve ao cartório para registrar a referida propriedade. O
título, o documento relativo àquela propriedade é algo diferente da
própria propriedade. Ainda que uma pessoa não tenha feito o
inventário de seu pai, ela será dona. Da mesma maneira que também
é dono aquele que, no tempo da Lei de Terras de 1850, tinha cultura
efetiva e morada habitual em um terreno, assim como aqueles que se
tornaram proprietários de terras legitimadas por esse meio, em 1892,
ou seja, os meros possuidores, segundo a Lei de Terras n Q 27, de
1892. Essas terras foram legitimadas, e essas pessoas tornaram-se
legítimos possuidores da terra, o que lhes falta é o título que o Estado
lhes devia dar.

O entendimento oticialista a respeito dessa questão vem sendo
derrotado em todos os tribunais do País, sistematicamente. A posição
desses profissionais tem uma justificativa, já que eles são contratados
para defender aquilo que entendem ser o patrimônio público do
Estado. Se eu também fosse advogado do Estado, talvez por ser
muito aguerrido, ou seja, um lutador que sempre vestiu a camisa do
time em que joga, também vestiria a camisa dos interesses
patrimoniais do Estado.

Existe uma diferença entre o interesse público e o interesse do
governo, da administração. O interesse público visa à instalação das
unidades de conservação e que aquelas pessoas que têm posse
sejam indenizadas com justiça e tratadas com respeito, e não
escorraçadas à força daquele lugar. O interesse do Estado é
preservar terras, fazer um estoque de terras patrimoniais, de que ele
poderá precisar no futuro. Esse é o interesse do governo. E um
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interesse elevado, mas de menor qualificação e profundidade do que
o interesse público, que está na lei, mais precisamente no art. 42.

O Estado tem competência legislativa em matéria de procedimento,
portanto esta Casa pode contribuir, com a ajuda dos cidadãos aqui
presentes e da sociedade organizada, para que se criem em Minas
Gerais formas procedimentais de se agir no juízo comum de um
processo mais rápido e mais ágil. E que esses nós institucionais
sejam desatados para que as instituições funcionem, porque uma
ação discriminatória, da maneira que vem sendo praticada, por sua
própria natureza, pela quantidade de pessoas envolvidas, é
extremamente demorada, e não adianta que o legislador afronte a
natureza das coisas fazendo com que o processo obedeça ao rito
sumaríssimo, devendo ser encerrado em 90 dias. Mas como encerrar
em 90 dias um processo que envolve perícias demoradas, pesquisas
de origem de terrenos? Não há como fechar em 90 dias, pois nem em
cinco anos estão sendo fechados. Então, creio nessa abertura que o
art. 29, ou 24, inciso IX ou X, da Constituição Federal concede de o
Estado legislar em matéria de procedimento, não é de procedimento
especial, não é de juizado de conciliação-

Recebo aqui do ilustre Presidente desta sessão o aviso de que meu
tempo chega ao final, peço apenas 1 minuto para terminar.

Como existe essa abertura na Constituição de que esta Casa pode
analisar sobre procedimentos de terra em juízo comum, e de que o
Estado também tem competência para legislar sobre as próprias
terras devolutas públicas do Estado, com a contribuição da sociedade
viva e atuante aqui presente, confio que esses nós serão desatados.
Como membro do Judiciário, confio no Legislativo mineiro e nunca
perdi a confiança em nosso povo. Muito obrigado.

Palavras do Promotor Alex Fernandes Santiago
Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, Presidente desta Mesa; Deputado

Laudelino Augusto, meus ilustres colegas painelistas, Desembargador
Brandão Teixeira, Dr. Charles, do IEF; a todos saúdo com sincero,
caloroso e fraternal cumprimento. Desejo registrar minha satisfação de
estar nesta Casa legislativa: primeiro, porque é a Casa do povo de
Minas Gerais - meus pais são mineiros, muito embora eu tenha
nascido no Estado do Rio de Janeiro, toda minha família é mineira. Fiz
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retorno às origens da família agora trabalhando; segundo, é uma
alegria estar neste Plenário porque me traz gratas recordações da
adolescência. Houve uma vez, os Deputados aqui presentes devem-
se lembrar, um concurso de redação: "O Legislativo vai às aulas", e eu
fiquei classificado em 32 lugar, já fazia o 22 grau aqui. Além dessa
satisfação, o concurso ainda me rendeu uma namorada. Então, gosto
muito de vir a este Plenário, que me traz lembranças muito boas.

Os senhores talvez nunca tenham ouvido falar do Promotor de um
rio, é a primeira Promotoria que atua na defesa de uma bacia
hidrográfica, uma experiência mundial, é a Promotoria do Rio São
Francisco, na defesa desse belo patrimônio ambiental, cultural e
histórico que é o Rio da Integração Nacional. E com grande e extrema
preocupação e também atenção que a nossa Promotoria, decorrente
da existência de um convênio com o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério Público mineiro, enfrenta a questão das unidades de
conservação.

Foi muito bom ser antecedido nos temas pelos painelistas, facilita
bastante, sobretudo com o tempo exíguo para fazer essa
apresentação e pela excelência das apresentações anteriores.

Mas algo que é bom falar é que a humanidade há muito se preocupa
com a questão de ter espaços próprios para a proteção da natureza,
seja por razões culturais, religiosas seja por 'status" social. Os
bosques de caça exclusivos dos reis e imperadores eram protegidos
para aquela finalidade. Da mesma forma, temos exemplos muito
interessantes na Grécia clássica, Sófocles, na Pérsia, Edipo, em
Colono, registrando que Edipo, após ter conhecimento de suas
desgraças e perfurar seus olhos, foi desterrado de Tebas, quando
seus filhos, Etéocles e Polinices, começaram a disputar o trono. E
guiado por Antígona chegou até Colono, uma localidade próxima de
Atenas. E ali havia um bosque sagrado. E há um trecho, na peça, em
que ele chega a dizer: "local interdito", que "ninguém pode pisá-lo nem
demorar nele'. E é justamente nesse local que Edipo escolhe para
findar suas desventuras, é ali que ele falece.

Outro exemplo, da mitologia clásssica, é o bosque consagrado à
deusa Ceres, Deusa da Agricultura, onde Erisíchton derruba um
carvalho habitado por uma ninfa e, como punição, é visitado pela
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Deusa da Fome, pasando a ter apetite insaciável, chegando a vender
a filha como escrava para comprar alimento, findando por morrer ao
devorar o próprio corpo.

Portanto temos exemplos na antiguidade, e mesmo antes da
estruturação e autonomia do direito ambiental pátrio, já havia essa
preocupação, exemplificada com a criação, no Brasil, do Parque
Nacional do Itatiaia, em 1937, portanto anterior à própria existência do
direito ambiental brasileiro, cujo marco inicial é a Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente n°6.938, de 1981.

A questão reveste-se de maior preocupação se pesarmos, segundo
os dados do IBGE, de 2000, que 86% da nossa população é urbana.
Temos necessidade de ter esses espaços protegidos. E necessária
uma solução rápida e eficaz nessas ações para que as unidades de
conservação sejam efetivamente implantadas.

Quando queremos essas áreas, não cogitamos de uma relação
idílica de retorno às origens de bons selvagens, não é isso. Também
não é possível visualizar a natureza como simples cenário onde reina
o homem e em que alguns maus empreendedores, maus
administradores, fazem do ambiente mero depósito de recursos para,
depois, transformá-lo em depósito de resíduos. Não é essa a relação
que queremos na natureza. Por isso, a importância da Lei do Sistema
Nacional das Unidades de Conservação, que trouxe importante
disciplina, que será abordada num breve panorama.

Quando começa a idéia do Sistema Nacional de Conservação? Na
Constitução Fedéral , em seu art. 225, § 1, inciso III, ao se mencionar
a existência de espaços territoriais especialmente protegidos. Cabe ao
poder público, para assegurar o nosso direito maior, que é o direito à
vida, que se irradia para um direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que é a garantia constitucional do art.
225. Cabe ao poder público definir esses espaços territoriais e os seus
componentes a serem especialmente protegidos. E ainda, nesses
locais, a alteração e a supressão só serão permitidas por meio de lei,
e não se pode comprometer a integridade dos atributos que
justifiquem a sua proteção. Isso traz a necessidade de uma
regulamentação. Quem regulamentará esse dispositivo constitucional,
entre outros dispositivos legais, é a Lei do Sistema Nacional de
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Unidades de Conservação. E ela, numa tradição do nosso direito
ambiental, traz o conceito legislativo do que seja uma unidade de
conservação. Temos de trabalhar com esse conceito. E um espaço
territorial e os recursos ambientais que nele se encontram, incluindo
água, características naturais relevantes, tem de ser legalmente
instituído pelo poder público com o objetivo de conservação.

Daí a diferença.	Em alguns casos, poderá haver uso da
propriedade - o conceito de conservação distingue-se de
preservação - e limites definidos sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Uma coisa muito interessante de se observar é que toda lei encerra
um debate. Os Deputados podem falar a respeito com maior clareza.
Houve um grande debate na edição da lei entre dois grupos
claramente definidos: um conservacionista, voltado para as unidades
de proteção integral, sem a presença de população no local; outro
socíoambientalista, sempre voltado para a população local, que exige
consultas públicas e respeito aos quilombolas e defende as reservas
extrativistas. Vemos a interação desses grupos. Os objetivos da lei
constam em seu art. 4, cujos incisos II, III, VI, VII, VIII e IX são
conservacionistas, ou seja, voltados para unidades de proteção
integral, enquanto os incisos IV, V, XI e XIII são socioambientalistas.
O mesmo pode-se verificar em relação ás diretrizes, no art. 52 e
demais dispositivos, sempre mostrando isso, o que é bom, pois, de
qualquer forma, trata-se de dois grupos voltados para a defesa de
valores ambientais.

São poucos os dispositivos antiambientais, vamos dizer assim, na lei
do Snuc. A lei é um sistema, pois atenderá a características básicas
de ordem e unidade, partirá do conhecimento social existente,
ordenará o conhecimento predominantemente científico e o verterá
para dispositivos legislativos. Como sistema, possui mecanismos de
atuação, como os senhores podem ver nas letras A, B e C.
Primeiramente, espaços geográficos retirados do modo de
apropriação moderna e dotados de especial proteção. As unidades de
proteção integral são um exemplo disso. Há necessidade de
retirarmos esses espaços do modo expansionista de apropriação.
Imaginem, amanhã, um grande loteamento no Parque da Serra da
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Canastra ou na Mata do Cedro. Além disso, há previsão de um
planejamento territorial, pois estamos em um momento crucial. A
nossa expansão é tal que precisamos separar áreas para que haja
conservação, com o papel de contribuir para a definição de ocupação
do território nacional - muitas vezes, estaremos falando de grandes
áreas -, excluindo a possibilidade de atividade humana degradadora,
pelo exercício de atividades que não se relacionam com a reprodução
global de recursos pelo mercado. Mais uma vez, trata-se de exemplo
de unidade de conservação de proteção integral.

Por último, outro mecanismo do sistema é a existência de espaços
técnicos e científicos, como reservatório de riquezas biológicas e
bancos genéticos, reserva biológica de unidade de proteção integral e
estação ecológica voltadas para pesquisas dessa natureza.

Trabalhando ainda com o inciso 1 do art. 2, que define a unidade de
conservação, temos os pressupostos para a sua configuração.
Primeiro, a relevância natural, como já vimos. Tem de haver uma
relevância. Não faria sentido tomarmos uma área completamente
degradada, toda descaracterizada, e criarmos uma unidade de
conservação. Também é importante sabermos o perímetro da área.

O objetivo é conservacionista, o regime especial - há um conselho
gestor para a área de proteção administrativa em muitos casos - e o
oficialismo. Estamos aqui começando a ingressar no sistema com
mais profundidade.

Oficialismo não quer dizer "estatismo". Para a sua existência, a
Reserva Particular do Patrimônio Natural depende de um ato do poder
público para ser reconhecida como unidade de conservação. Nesse
caso, dependerá da verificação de interesse público e da celebração
de termo de compromisso com o órgão ambiental. Dai surge a noção
de oficialismo.

A intervenção do Estado é muito profunda na questão das unidades
de conservação. Várias atividades são da incumbência dele. A
primeira é regulamentar a própria lei do Snuc. Isso consta no seu art.
58, mas ainda não ocorreu na sua integralidade. O Decreto n 9 4.340,
de 2002, só fez a regulamentação parcial da lei do Snuc.

Levantar as terras devolutas, o que vai ao encontro da exposição
feita pelo Desembargador sobre a necessidade da definição dessas
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áreas. Gera um ônus muito grande para o proprietário particular fazer
a prova dessa área.

Identificar áreas para a implantação de unidades de conservação,
porque as terras devolutas, segundo a Constituição Federal, estão
voltadas muitas vezes para a criação de unidades de conservação. E
o art. 43 da lei do Snuc. O prazo fixado foi de cinco anos para se fazer
esse levantamento, mas está vencido. Esse é mais um exemplo de
caso em que o legislador fixa prazo para o administrador, e esse
prazo é descumprido.

Outra questão é realizar estudos técnicos que procedam à criação
de unidades de conservação; expedir o ato de criação; elaborar o
plano de manejo; autorizar e controlar a visitação pública; e - o
aspecto mais importante, mais relevante - desapropriar as áreas para
a regularização fundiária. Aqui temos uma listagem dos casos de
unidades de conservação em que há posse e domínio público, como
estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, ou quando
houver incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades
privadas ou entre as condições propostas pelo órgão administrador da
unidade e a vontade do proprietário. E o caso do monumento natural e
do refúgio da vida silvestre. E ainda há casos de unidades de
conservação de uso sustentável de domínio público que incluem em
seus limites áreas particulares, floresta nacional, reserva extrativista,
reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável. Quanto à
regularização fundiária das unidades de conservação, temos que
lembrar as lições do direito civil sobre os modos de aquisição da
propriedade móvel relativos à causa originária ou derivada. Na
originária, quando adquire, o Estado não guarda nenhuma relação
com aquele que transmitiu a propriedade; na derivada, ele recebe da
mesma forma como tinha o proprietário anterior, com os ónus,
gravames e limitações. Pode até mesmo o Estado ser beneficiado por
herança jacente, a título universal- Vamos supor o caso de alguém
que morreu, passaram-se cinco anos, não há herdeiros, não há
testamento, e, quem sabe, um trecho de unidade de conservação é
beneficiado. Os modos de aquisição da propriedade móvel serão: a
acessão, que não nos interessa tanto, pela formação de ilhas; o
usucapião, que, sim, pode ser promovido pelo Estado - vamos supor o
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caso em que ele desapropria uma área, não indeniza, ocupa a área, a
pessoa não entra com ação de indenização, e o Estado, pelo decurso
de tempo, consegue ficar ali -; a sucessão; e o registro, que é a
transcrição. Quanto ao conceito de desapropriação, o Dr. Charles já o
forneceu com muita propriedade aos senhores. Ainda temos aqui uma
questão crucial: a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro.
Aí entram as vicissitudes da regularização fundiária diante do
mandamento constitucional das unidades de conservação.

Existem dois tipos de parques muito em moda no nosso país,
sobretudo no Estado de São Paulo, na década de 70. Primeiro, o
parque de papel. O administrador faz o decreto, cria a área, mas não
cuida de indenizar, de delimitar, de tomar nenhuma medida para
implementação. E o pior é que, ao mesmo tempo em que várias
pessoas são injustiçadas - daí a oportunidade da palestra, para fazer
um mosaico -, outras pessoas se valem de má-fé para criar os
parques de papel-moeda. Essas pessoas não são proprietários de
verdade. Forjam títulos, depois entram com ações de indenização
milionárias. O Estado de São Paulo chegou a sofrer ameaça de
intervenção federal por não cumprir seu dever de fazer essas
indenizações milionárias. Nesses casos, temos de ter muita
preocupação. Ao mesmo tempo em que há preocupação com a
efetividade da implementação das unidades de conservação, temos
de ter preocupação com os parques de papel-moeda. Muitas vezes, o
administrador faz esse decreto, não toma nenhuma medida, fica de
braços cruzados, e os proprietários entram com ações em virtude de
desapropriação indireta. E uma forma em que a pessoa é
praticamente esbulhada, sobretudo se o Estado entrar no local. Ele
queda inerte.

Por outro lado, essas indenizações milionárias também fazem com
que o Estado não seja incentivado a criar novas unidades de
conservação, por preocupar-se com os processos, com todas as
complicações e com os altos valores. Os parques de papel chegaram
a criar uma indústria de desapropriação, sobretudo com a questão da
grilagem. O senhores devem saber que fezes de grilo, espalhadas
pelo documento, conferem ao documento um aspecto envelhecido -
daí o termo "grilagem". Então, as pessoas que querem falsificar forjam
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o documento, fazem parecer que está velho para parecer que têm a
propriedade há muito tempo. E não é esse o caso.

O Desembargador demonstrou, com muita propriedade, que a
questão das terras devolutas é extremamente controversa. Vou falar
do justo preço na unidade de conservação, nessa desapropriação. A
própria lei do Snuc prevê, no art. 45, que "não serão objetos de
indenização espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo poder
público" - se já não se podia cortar, não havia potencial econômico -,
"expectativa de ganho e lucro cessante" - ás vezes, as pessoas falam:
"eu queria implantar um loteamento aqui", mas não tinha feito pedido,
não tinha licenciamento, não tinha registro, não tinha nada. , "o
resultado do cálculo efetuado mediante operação de juros
compostos". Também não serão indenizadas "áreas que não tenham
prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade". Se a
pessoa não é dona, não tem de ser indenizada.

Outra questão extremamente controversa, discutida por dois
tribunais superiores, o STF e o STJ, é a questão da indenização da
cobertura vegetal em separado. O STF defende que mesmo as matas
de áreas protegidas pela legislação - matas de área de preservação
permanente, mata atlântica ou áreas de reserva legal - devem entrar
no cálculo da indenização à cobertura vegetal que eles possuem.
Existem julgados vários nesse sentido, só que o STJ, em decisões
muito recentes, de 2006, vem defendendo em sua maioria que a
cobertura vegetal existente em área de preservação permanente não
há que ser indenizada, porque não se pode derrubar a cobertura
vegetal de uma área protegida por lei. A supressão ali não é permitida,
a não ser que haja utilidade pública ou interesse social, segundo o art.
IV do Código Florestal, que são limitações administrativas. Aqui há um
julgado do STF; agora, um do STJ. Além disso, não haveria que se
cogitar de indenização de área de reserva legal quando não há plano
de manejo. A pessoa ainda não estava apta a fazer a exploração,
porque a reserva legal, diferentemente da área de preservação
permanente, permite a exploração porque a reserva florestal é de
exploração limitada, desde que haja plano de manejo, desde que
sejam espécies nativas.

Nesse caso, seria possível a indenização se a pessoa tivesse plano
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de manejo, se ela estivesse apta a explorar. Se não estivesse, não
seria possível essa exploração. Tudo isso são questões a serem
ponderadas nesta oportunidade.

Para terminar e para não dizer que não falei de flores, um caso de
atuação conjunta entre o 1FF e o Ministério Público - está aqui o Sr.
Silvério, nosso parceiro - é a criação efetiva da unidade de
conservação Estação Ecológica Mata de Cedro, aqui na divisa de
Carmópolis e Cláudio, que são 1.100ha, determinados num decreto de
2000 que quase fez que fosse apenas um parque de papel. Mas,
graças à iniciativa do 1FF, graças à atuação de uma ONG de
Carmópolis, com uma pequena contribuição do Ministério Público,
estamos podendo fazer esse parque virar realidade. Todo
levantamento territorial já foi feito pelo IEF, e parabenizo o setor
responsável. O Ministério Público, mediante ajustamento de conduta
que celebrou com siderúrgicas do Centro-Oeste, porque as
siderúrgicas são majoritariamente de Divinópolis, destinou
R$200.000,00 para a aquisição dessa área bonita que os senhores
estão vendo à esquerda. Conseguiu-se com isso 1 SOha da Estação
Ecológica Mata do Cedro para doação ao Estado.

Mas nessa questão estamos tendo problemas para doar a área ao
Estado. O Estado está impondo burocracias porque depositamos o
valor na Associação Regional de Proteção Ambiental - a Arpa - e
parece que o Estado não quer receber essa área. Sei que não é a
proposta do Secretário José Carlos Carvalho porque ele já se
comprometeu a resolver a situação, mas gostaríamos que ela
andasse mais rápido.

Agradecemos a oportunidade e nos desculpamos pelo excesso de
tempo, mas a questão é muito interessante e esperamos voltar a
debatê-la. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

Palavras do Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida
Bom-dia a todos, Deputado Paulo Piau, na pessoa de quem

cumprimento os membros da Mesa e os participantes do Plenário. E
com muita satisfação que voltamos a esta Casa, dentro das inúmeras
oportunidades que temos tido para discutir esse assunto que é de
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capital importância e de relevância para conservação e manutenção
da biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Esse quadro que
mostramos e que aparentemente traz números simples reflete o grau
de dificuldade tanto no processo de criação quanto no processo de
manutenção das nossas unidades de conservação. E aí estão
incluídas aquelas unidades que chamamos de proteção integral e as
de uso sustentável, que demandam ações do Estado em alguma
forma de regularização fundiária. Aqui não me compete a observação
de aspectos que precedem a criação das unidades de conservação,
mas é imperioso destacar, de início, que as unidades de conservação
que hoje aqui estamos discutindo são aquelas que já foram criadas há
mais tempo pelo poder público. E informamos que existem conflitos no
processo de sua regularização e mesmo nos processos de
desapropriação. E há justificativas de naturezas várias, mas atenho-
me a apenas um aspecto, que é a maneira com que essas unidades
de conservação eram criadas: de forma absolutamente centralizada,
às vezes com objetivos de segurança nacional, sem considerar a
população do entorno como uma presença marcante ou necessária
para o seu próprio desenvolvimento e manutenção.

Assim, é imperioso destacar que, com a lei do Snuc, como bem
salientou o Dr. Alex Santiago, as duas vertentes, tanto
conservacionista quanto de participação popular, têm um ganho
extremamente significativo, porque propuseram, promoveram e vêm
promovendo uma mudança constante no comportamento da
sociedade em relação à criação de novas unidades de conservação.
Faço um apelo, concitando todos os setores da sociedade a buscar
soluções para essas questões. Procuraremos materializar exatamente
essas dificuldades, para mostrarmos aos senhores e senhoras
presentes que menos de 0,5% do Estado de Minas Gerais é composto
por unidades de conservação. Se consideramos o processo de
regularização fundiária, como bem demonstrou o Or. Charles, do IEF,
dizendo do rol de atividades, que vão desde o georreferenciamento
até a efetiva desapropriação, o volume de terras regularizadas por
esse Instituto, a despeito de todo o esforço empreendido, não
ultrapassa os 20%. Há uma expectativa de desapropriação ainda
constante de cerca de 67% ou mais das terras no interior de unidades
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de conservação. Nesse aspecto, emerge a questão do orçamento
para a regularização fundiária das unidades de conservação. E
extremamente importante destacar que hoje os recursos de
orçamento existentes no IEF são efetivamente utilizados para o
custeio das atividades de campo e da sede. Há fontes de recursos,
como a reposição e a taxa florestal, que têm destinação prevista em
lei para utilização na regularização fundiária de unidades de
conservação. Entretanto, o volume de arrecadação pode ser
efetivamente considerado pífio frente às inúmeras demandas de
recursos para esse fim. Da mesma maneira, com a regulamentação
da lei do Snuc no Estado de Minas Gerais, especificamente a partir de
2003, contamos com a regulamentação do instrumento econômico da
compensação ambiental, que hoje é a única fonte orçamentária do IEF
para esse fim.

- Procede-se à apresentação de "slides".
E importante destacar, com esta nova lâmina, a diferença

significativa entre os valores do orçamento do IEF para todas as suas
atividades de custeio, e nelas estão incluídas as atividades
orçamentárias de regularização fundiária, tanto para o ano de 2006
quanto para 2007. Há de perceber que há um acréscimo percentual.
Em 2006, tivemos praticamente 4%, e, para 2007, a previsão é de 7%,
mas há uma redução na arrecadação orçamentária prevista para
2007.

Nesse aspecto e, com tudo que tem sido previamente aqui
discutido... E óbvio que todas as discussões que nos antecederam
são um excelente pano de fundo para dizer que os recursos
orçamentários do IEF não são suficientes para fazer face à demanda
da regularização fundiária. Assim, apenas com os recursos da
compensação ambiental, torna-se mister a alocação de recursos
ordinários, da Fonte 10, que é bem conhecida dos Srs. Deputados e
demais presentes, para a complementação dos recursos existentes.
Mesmo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2007
em seu art. 40 estabeleça que a lei do orçamento contará com
dotações destinadas à ampliação e estruturação de áreas
ambientalmente protegidas, é imperioso destacar que não foi possível
a introdução de novos dispositivos à mesma lei, em função de outras
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demandas ou prioridades do Estado que, não diferentemente da
regularização fundiária, não puderam ser contempladas. Cumpre-nos
agora referir ao único instrumento econômico que efetivamente se
encontra disponível para a regularização de unidades de conservação.
Temos falado dele em outros fóruns populares, como o do Conselho
Estadual de Política Ambiental. Trataremos aqui especificamente dos
recursos provenientes da aplicação do art. 36 da lei do Snuc, já tão
sobejamente discutida. O art. 36 dá conta de que empreendimentos
de significativo impacto ambiental ou de impacto negativo não
mitigável com risco sobre a biota deverão concorrer com, no mínimo,
1/2% do valor de sua implantação para a proteção da biodiversidade
na forma de unidades de conservação. Ora, esse instrumento
econômico de compensação ambiental vem para fazer uma
distribuição eqüitativa dos custos sociais com o uso dos recursos
naturais por todos os empreendedores e por toda a sociedade, que,
em última instância, é a recebedora final desse processo. A
compensação é uma modalidade de instrumento econômico que se
baseia no princípio do usuário pagador, da responsabilidade objetiva,
da prevenção e da restauração natural. Esses aspectos são de
importância fundamental, uma vez que há questionamentos jurídicos
sobre a constitucionalidade da matéria em instâncias superiores, no
caso, o Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, em Minas Gerais, a compensação ambiental se encontra
complementada desde 2003, graçàs a um decreto que, aliás,
reestruturou a composição do Conselho Estadual de Política
Ambiental.

Mas por que tratar de compensação ambiental num ambiente de
discussão sobre a regularização fundiária das unidades de
conservação? Porque, entre as prioridades de aplicação dos recursos
de compensação ambiental, o legislador, de maneira sábia, definiu os
principais objetivos e as principais formas de cumprimento das
prioridades da compensação ambiental. Primeiro, ele reconheceu que
há necessidade de regularização fundiária e demarcação de terras.
Isso porque o Estado só pode atuar naquilo sobre o que tem posse e
domínio. O Estado só pode efetivar a proteção de áreas se tiver posse
e domínio delas. Uma vez que tenha posse e domínio, ele cumpre a

m



199

prioridade primeira de utilização dos recursos da compensação
ambiental. Em seguida, a partir do momento em que há posse e
domínio, há que definir o que fazer, como efetivar os objetivos de
proteção daquela unidade de conservação. Então, implementam-se,
elaboram-se planos de manejo. A partir do momento em que houve a
regularização e definiu-se o que se quer fazer na unidade de
conservação, partimos para outra perspectiva de utilização desses
recursos da compensação ambiental, quais sejam, a aquisição de
todos os bens e serviços que sejam necessários à plena consecução
dos objetivos de proteção das unidades de conservação e, aí,
estendendo-se a ações socioambientais no entorno imediato ou, a
partir do definido pelos planos de manejo, nas zonas de
amortecimento dessas unidades de conservação. Uma vez cumpridos
esses três primeiros objetivos, nós, então, entendemos que uma
unidade de conservação deve ser considerada plenamente
implementada. Há outros objetivos ou prioridades a serem cumpridos
com base na lei. O primeiro deles se refere aos estudos de ampliação
dessas áreas, para criação de novas unidades de conservação. Esse
objetivo deve ser uma meta contínua e constante, tanto do governo
quanto da sociedade; afinal de contas, estamos tratando de um
patrimônio para as gerações atuais e futuras. Aspecto menos
importante e, aliás, dá conta de um dos objetivos fundamentais da
criação de unidades de conservação, diz respeito a todos os estudos
ou pesquisas necessárias ao seu primeiro manejo. Entendendo aí os
objetivos de compreensão da diversidade biológica, que alcançam,
aliás, a distribuição eqüitativa de recursos para a Nação, a partir de
aspectos de bioprospecção.

Então, as unidades de conservação também devem ser vistas como
uma forma de valor para o não-uso ou de quase opção pelo não-uso
dessas áreas que se encontram afetadas para a proteção -da
biodiversidade, mas que podem conter um valor inestimável para as
gerações atuais e sobretudo para as gerações futuras.

O instrumento da compensação ambiental no Estado de Minas
Gerais, em linhas básicas, possui três marcos fundamentais de
implementação. O primeiro deles é o atual Decreto n Q 44.316, de
2006, que substituiu o Decreto n 43.278, de 2003, na reformulação
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das câmaras técnicas do Copam, e que conferiu à Câmara de
Proteção da Biodiversidade a competência para fixação da
compensação ambiental no Estado de Minas Gerais. Esse é um
marco de fundamental competência, porque confere lisura,
transparência, objetividade e participação da sociedade na tomada de
decisões sobre a utilização dos recursos da compensação ambiental.

Por outro lado, tivemos a Deliberação Normativa n g 69, de 2003, que
estabeleceu o percentual. Por mais paradoxal que possa parecer, uma
vez que a legislação do Snuc explicita um percentual mínimo de 0,5%,
o Estado também precisaria fazê-lo.

Por fim, veio a Deliberação Normativa n 2 94, de 2006, que está em
vigor. De forma inédita, o Estado de Minas Gerais é o único Estado da
Federação que tem variação do valor percentual da compensação
ambiental a partir de elementos de valoração do grau de impacto.
Hoje a compensação ambiental no Estado de Minas Gerais varia do
mínimo de 0,5% até o máximo de 1,1%. Ela tem como base, entre
outros aspectos, a definição de áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade no Estado, a existência de espécies endêmicas, raras
e ameaçadas de extinção. Portanto, são dois instrumentos de políticas
públicas já consolidados no Estado, e, obviamente, a proximidade das
nossas unidades de conservação. São esses os valores e os aspectos
que fazem com que a compensação ambiental seja efetivamente
implementada nesses moldes no Estado de Minas Gerais.

E importante destacar sempre que a compensação ambiental ocorre
ou decorre do processo de licenciamento ambiental. Portanto, ela não
pode ser vista - chamo a atenção dos ilustres Deputados e de todos
os presentes para isso - como uma fonte de renda permanente para a
regularização fundiária das unidades de conservação.

Até porque, de forma extremamente paradoxal, o Estado não pode
ver a compensação como uma forma de arrecadação, porque, senão,
ele estaria precificando o processo de licenciamento ambiental, ou
seja, concedendo uma licença para degradação, mas recebendo algo
em troca.

Na verdade, a principal mensagem da compensação ambiental é
que, quanto mais se viabilizar o meio ambiente nos empreendimentos
mais se tenderá a uma compensação zero, posto que não seria
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identificado nesses processos o impacto negativo - não mitigável - e
passível de risco à biota.

Então, esse seria o objetivo primordial da compensação ambiental,
em assim não acontecendo, os recursos da compensação ambiental
devem - conforme demonstrado aos senhores - estabelecer aquelas
prioridades de utilização.

Não menos importante destacar que a partir da fixação da
compensação ambiental feita pela Câmara de Proteção da
Biodiversidade foi estabelecido um termo de compromisso de
compensação ambiental para o qual existe uma perspectiva e uma
necessidade de pleno cumprimento.

Existem critérios de elegibilidade para a destinação desses recursos
da compensação ambiental, hoje aportados pelo assessoramento do
Núcleo de Compensação Ambiental à Câmara de Proteção da
Biodiversidade. Portanto, entre os vários critérios demonstrados neste
quadro, que seguem as prioridades estabelecidas para o cumprimento
da Lei do Snuc, o recurso de compensação ambiental não vai
aleatoriamente para determinada unidade de conservação ou para um
Município. Há o engano de que o empreendimento está num
Município e que os recursos vão para outro Município mais rico. Essa
é uma leitura equivocada do que diz a lei.

A compensação ambiental não é devida ao Município, mas à
pressão da biodiversidade. Esses critérios de elegibilidade que fazem
com que determinado empreendimento ou determinado recurso aporte
sua alocação para uma determinada unidade de conservação foram
aprovados pela Câmara de Proteção da Biodiversidade.

Por fim, imperioso destacar que a atuação do Núcleo de
Compensação Ambiental rendeu, até o momento, 74 processos. O
índice de inadimplência é zero na fixação da compensação e no seu
cumprimento em termos de compromisso, porque a compensação
ambiental tem o aspecto negocial como diretriz fundamental. Mas há
uma efetiva dificuldade na implementação do seu objetivo maior, que
é a regularização fundiária de unidades de conservação.

Portanto, desde 2005, a partir dos procedimentos definidos pela
Deliberação Normativa n 1 69/2003, iniciou-se todo o processo de
fixação de compensação ambiental pela Câmara de Proteção da
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Biodiversidade. Dessa época até o momento já foram computados
mais de R$22.000.000,00 em recursos orçamentários para o
cumprimento da compensação ambiental, dos quais 70% foram
destinados à regularização fundiária. E, para nós, do Núcleo de
Compensação Ambiental, constitui o maior entrave para o
cumprimento da determinação da sociedade, expressa pela Câmara
de Proteção da Biodiversidade. Essa é a destinação de recursos,
independentemente de valor, empreendimento e unidade de
conservação. Está mandando regularizar determinadas unidades de
conservação. Foi isso que vimos discutir com os senhores e procurar
soluções para que haja um determinado tipo de celeridade nesses
processos para cumprirmos de forma efetiva o que dispõe a lei do
Snuc.

E importante destacar que não apenas a regularização fundiária de
"per si", ou seja, a aquisição de terras ou a desapropriação nos
moldes das apresentações que nos precederam, mas também há uma
necessidade contínua de aparelhamento dos órgãos do Estado que
são responsáveis por essa questão fundiária, para que possam
exercer essa nova função. Todo o processo de regularização fundiária
pode ser denominado como um instrumento novo no Estado de Minas
Gerais. E, de resto, também no País, através de todos os ditames da
Lei & 10.267, de 2001, que estabelece todas as normas para o
georreferenciamento.

Os recursos da compensação ambiental são aprovados no Plano
Operativo Anual pela Câmara da Proteção da Biodiversidade e
também alocam recursos constantemente para instrumentalizar, por
exemplo, um convênio com o Iter para fazer todo o processo de
georreferenciamento em unidades de conservação. Da mesma
maneira, tivemos necessidade de estabelecer um convênio com a
Fadenor, que é uma fundação mantenedora, salvo melhor juízo da
Unimontes, para ir a campo estudar, definir e apresentar à sociedade
o conceito local de comunidade ou população tradicional para fazer
face à proposta de desafetação do Parque Estadual de Grão-Mogol.

Da mesma maneira, é necessária a aquisição de equipamentos
extremamente caros para a realização dessas medições.

Destaco que, quanto à aquisição de glebas, em função das
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dificuldades apresentadas pelo Estado - que os senhores tomaram
conhecimento a partir deste debate que estamos promovendo -,
estamos entrando com um processo de desapropriação em sua forma
judicial. Solicitamos em juízo a imissão de posse, exatamente porque,
independentemente de um cardápio ou de um rol de alternativas para
• regularização fundiária, precisamos promovê-la, porque assim quer
• lei do Snuc; assim quis a sociedade, por meio da Câmara de
Proteção da Biodiversidade, que fixa as compensações ambientais;
assim quer a sociedade; e porque entendemos ser objetivo comum a
todos e convergente à proteção da biodiversidade no Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Enio Marcus Brandão Fonseca
Bom-dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade

de estar aqui, na Casa do povo, para participar desta importante
discussão. Saúdo o Presidente, Deputado Paulo Piau, em cuja pessoa
cumprimento as demais autoridades da Mesa. Agradeço as aulas
daqueles que palestraram antes de mim, cujos profundos
conhecimentos técnicos e históricos muita contribuição trouxeram
para todos nós.

Pretendemos contribuir um pouco com essa discussão,
relembrando, com muita satisfação, ao ver tantos companheiros
fazendo pane da Mesa, que iniciei minha vida profissional no IEF.
Naquela época, participei muito das questões associadas a essa
história das unidades de conservação. Esse trabalho teve
prosseguimento na minha vida profissional na Cemig, que, como
mostrarei na minha palestra, também teve importante papel na história
da implantação e manutenção das unidades de conservação no
Estado de Minas Gerais.

Como observamos na palestra do Ronaldo, a história da
compensação ambiental da lei do Snuc tem se apresentado,
particularmente no Estado de Minas Gerais, como a única fonte de
recursos efetivamente colocados à disposição para a regularização e
implementação de ações das unidades de conservação. E
interessante dizer que esse conceito de compensação ambiental para
destinação de unidades de conservação foi uma saída brilhante do
legislador brasileiro, atendendo a uma necessidade premente da
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sociedade para a implementação de ações de proteção de unidades
de conservação.

Essa questão de compensação ambiental para destinação de
unidades de conservação é única no mundo. Conforme um
levantamento feito nos Estados Unidos, Canadá, Noruega, União
Européia e Reino Unido, não há legislação equivalente. Medidas
compensatórias e compensação ambiental são sinônimos. E uma
opção de medida mitigadora, quando a prevenção dos impactos não é
possível e sua minimização não é suficiente. Não está vinculada ao
processo de licenciamento. E importante registrar e frisar que essa
saída legal, criada no Brasil, é única no mundo para a alocação de
recursos associados aos grandes empreendimentos, a fim de resolver
um problema de interesse do povo brasileiro.

Os dados do Ibama de junho de 2006 mostram que, dos 305
processos licenciados, 153 já se encontram devidamente
regularizados com negociação global de recursos da ordem de
R$48.000.000,00, R$272.000.000,00 destinados e R$360.000.000,00
acordados para a destinação nas unidades de conservação. A
distribuição desses recursos, apresentada neste quadro é a seguinte:
112 unidades de conservação federal; 15 unidades de conservação
municipal e 40 unidades de conservação estadual.

Esse percentual de compensação é aquilo que o empresariado
responsável pela locação tem sofrido, exatamente por não saber no
contexto das despesas de licenciamento ambiental quanto será a
conta final dessa questão socioambiental.

Hoje temos a definição do mínimo de 0,5% e um projeto de lei que
estabelece um limite superior de 5% e o Ibama, com uma modelagem
matemática extremamente confusa em que esse percentual superior
estaria entre 3 e 5%, em dúvida nas análises de aplicação dessa
metodologia. Em Minas Gerais, foi claramente definido 0,5% a 1% e,
em Tocantins, o mínimo de 1%. O valor desse recurso da
compensação tem variado nos diferentes Estados do País.

A maior parte das compensações pagas pelo Grupo Eletrobrás de
1988 a 2001 situa-se na exigência de 0,5%, como podemos observar
nesse quadro; e, de 2002 em diante, observamos um crescimento da
exigência da compensação ambiental em percentuais maiores.
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Para que o País cresça 4% ao ano, o investimento em infra-estrutura
precisa ser de R$87.700.000.000,00 ao ano, e uma necessidade de
crescimento	da	energia	elétrica	será da	ordem	de
R$16.600.000.000,00; petróleo e gás, R$31.000.000.000,00;
transporte e logística, R$16.800.000.000,00; saneamento básico,
R$9.600.000.000,00; e telecomunicações, R$13.200.000.000,00. A
aplicação de um percentual de 0,5% na compensação ambiental
destinada à unidade de conservação significa R$438.000.000,00 ao
ano. Se trabalharmos com o limite superior que se encontra em
discussão, passamos a ter uma locação do setor produtivo para a
compensação ambiental de R$4.400.000.000,00 ao ano. Ou seja,
R$438.000.000,00 de recursos ao ano são suficientes para adquirir
12.500.000ha de caatinga e 3.000.000ha de cerrado ao ano e para
implementar 146 unidades de conservação e manter 290 ao ano.
Essas informações tiradas ao custo médio de implementação de
unidade de R$3.000.000,00 e a manutenção de R$1.500.000,00, com
base em informações da Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica - COPB - do Fórum Nacional de Áreas
Protegidas, que fez essa análise para implementar, com estrutura
mínima, as 278 unidades de conservação federais. Então, o valor
global dividido por essas 278 unidades de conservação foi da ordem
de R$3.000.000,00 para a implantação e de R$1.500.000,00 para a
manutenção. Os valores de terra foram tirados de um anuário do setor
agrícola, que contém preços de terra em todo o País.

Evidentemente, esse quadro apenas ilustra, com exagero, o que é
possível fazer com esse dinheiro. Cada acréscimo de 0,5% eqüivale a
R$438.000.000,00, ao ano, só de dinheiro do setor de infra-estrutura,
o que é suficiente para adquirir áreas para criação de unidades de
conservação do tamanho de um Estado do Acre, de dois Estados do
Amapá ou de 0,85 Estado do Ceará.

Considerando o limite superior de R$4.400.000.000,00, totalizando
R$44.000.000.000,00 em 10 anos, eqüivale a adquirir áreas para a
criação de unidades de conservação do tamanho de 500 Distritos
Federais, 67 Estados do Rio de Janeiro, 2 Estados do Amazonas, 2,3
Estados do Pará ou 12 Estados de São Paulo.

O agronegócio é responsável por 33% do PIB, 42% das exportações
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totais e 37% dos empregos brasileiros. Os investimentos na expansão
da fronteira do agronegócio, portanto passíveis, em boa parte, de
licenciamento ambiental e da aplicação de recursos de compensação,
corresponderão a 35,4 bilhões por ano no período de 2006 a 2015.

Cada incremento de 0,5% nos valores a serem aplicados em
compensação ambiental, decorrente de investimentos em
agronegócios no Brasil no período de 2006 a 2015, corresponde a
R$1.077.000.000,00. Assim sendo, no período de 10 anos, há um
limite superior de 5%, aque corresponderão R$17.072.000.000,00.

A compensação ambiental prevista no art. 36, § 1, da Lei n 2 9.985,
de 2000, não é e não pode ser a única fonte de recursos para a
implantação das unidades de conservação. Existem outras fontes que
precisam ser trabalhadas, porque estamos tratando do interesse do
povo, ou seja, da manutenção e da proteção de áreas verdes, que
trazem benefícios para toda a sociedade. Então, é do nosso interesse
que essas áreas existam, estejam implantadas e devidamente
protegidas e mantidas.

Portanto, se o governo representa os interesses do povo
legitimamente eleito e se ele tem a responsabilidade de fazer um
orçamento, também possui a responsabilidade de atender aos
interesses do povo e alocar recursos para a unidade de conservação,
em prol da sua implantação.

No Estado de Minas Gerais, a alocação de recursos, exceto os da
compensação ambiental, foi zero. Além do mais, observamos no
orçamento do Ministério do Meio Ambiente, nos anos 2005 e 2006,
que houve uma redução de custeio e de investimento. Também no
orçamento do lbama existe um pequeno recurso para a implantação
de unidades de conservação, de R$554.000,00, e para a
regularização fundiária de R$1.046.000,00. Não vou discutir se isso é
pouco ou muito, apenas dizer que é necessário que também exista
dentro do orçamento a alocação de recursos para, em
complementação à compensação ambiental da lei do Snuc, termos o
montante necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.

Além do recurso da compensação ambiental que o setor empresarial
aloca diretamente em função do processo de licenciamento, só o setor
elétrico transfere para o Ministério do Meio Ambiente e para a ANA,

rÀ



207

por meio da compensação financeira e de "royalties" dentro de
rubricas definidas, um total eqüivalente a R$548.000.000,00, no
período de 2003 a 2006, para ser utilizado pelos órgãos ambientais
em atividades importantes e que, com certeza, também poderia ser
repassado para a implantação e a manutenção de unidades de
conservação.

Além de todo aquele dinheiro da compensação, só o setor elétrico
repassa ao governo federal, à Amda e ao Ministério do Meio
Ambiente, desse período, R$548.000.000,00. Somente a Cemig
possui cerca de 5.000ha em unidades de conservação na categoria de
RPPN, que é uma contribuição da empresa com esse compromisso
da proteção da biodiversidade em unidades. Outras empresas do
Estado, em função de processos de licenciamento e por iniciativas de
responsabilidade social, também implantam unidades de conservação
que ajudam a proteger a nossa biodiversidade.

Além disso, precisamos dizer que aquele recurso citado
anteriormente é repassado naquele montante para o Ministério do
Meio Ambiente, há também uma parcela que vai para o Estado, a
compensação de 45% e uma parcela que vai para os Municípios.
Poucos Estados possuem regulamentação para a destinação desses
recursos. Minas Gerais a possui, mas essa regulamentação poderia
ainda ser revista, direcionando também esse dinheiro da
compensação para implantação e manutenção de unidades de
conservação, sendo também mais uma fonte de aporte de recursos
para esse tema que estamos discutindo.

Existirá agora também, em função da legislação de recursos
hídricos, arrecadação pelo consumo da água e também uma
possibilidade que os comitês de bacias terão para definir a utilização
desses recursos, aportar recursos priorizando a implantação e
manutenção de unidades de conservação, principalmente aquelas que
têm uma função primordial no equilíbrio hidrológico, na proteção de
áreas de recarga e de nascentes. Existem vários fundos ambientais
nacionais e estadual. A destinação desses fundos ambientais precisa
também abranger efetivamente a alocação de recursos para
implantação de unidades de conservação.

Outra coisa importantíssima é a alternativa da opção de
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terceirização da gestão, procurando equilíbrio entre despesa e receita
na gestão de uma unidade de conservação e, se possível, até mesmo
lucro na sua operação, com foco no ecoturismo, para permitir que
essas unidades, se não forem rentáveis, pelo menos tenham equilíbrio
financeiro, aliviando o poder público de custos elevados de
manutenção, permitindo que programas de motivação e sensibilização
levem o maior número de pessoas para conhecer e vivenciar a
oportunidade de estar dentro de uma unidade de conservação.

Uma legislação similar à Lei de Incentivo à Cultura também pode ser
uma alternativa. Estamos na Casa que pode criar uma legislação
como essa de dedução de benefícios, impostos e taxas que os
empreendedores e a sociedade podem pagar para que esses
recursos sejam alocados também na implantação e manutenção de
unidades de conservação.

Outra coisa absolutamente importante e fundamental: é preciso criar
benefícios financeiros concretos para aquelas áreas protegidas por
particulares. E impossível imaginar que somente o poder público vai-
se responsabilizar pelo total daquelas áreas que precisam ser
protegidas. Também é preciso deixar claro que não adianta haver
legislação, por mais rígida que seja, com o propósito apenas de
impedir que o proprietário mexa em uma área protegida sem que
exista um mecanismo muito claro de compensação financeira pelo
fato de ele deixar de utilizar essa área.

No dia em que existir esse mecanismo, uma área protegida será
paga pela sociedade e pelos benefícios que traz. E o proprietário
saberá que deixa aquela área intacta e recebe da sociedade, por meio
de qualquer mecanismo, ao final do ano, após uma vistoria que
verificará se a área continua intacta, o montante de recursos
equivalente a alguma atividade econômica que poderia exercer. E aí,
sim, assistiremos a uma quantidade enorme de proprietários rurais
procurando deixar, cada vez mais, terras destinadas e adequadas à
proteção no seu caráter de conservação. Isso porque terão um
benefício real, pago pela sociedade.

Por fim - já foi discutida anteriormente -, a escolha de áreas com o
menor custo e que tenham importância para a biodiversidade.
Precisamos do cumprimento do levantamento nacional de terras
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devolutas, com o objetivo de definir as áreas destinadas à
conservação da natureza, no prazo de cinco anos, o que não
aconteceu, porque, com certeza, nessas áreas, teremos custos de
implantação muito menores, desde que tenham importância para a
biodiversidade.

Digo àqueles que ainda pensam que cobraremos mais do setor
produtivo que o setor elétrico brasileiro é o setor com a maior carga
tributária: incluindo encargos setoriais, 51,56% do faturamento. E essa
carga vem crescendo ao ritmo de 1% ao ano, nos últimos 10 anos. A
tarifa não suporta mais aumentos de encargo, tendo como
conseqüência o aumento da inadimplência e a redução de consumo,
implicando na perda de qualidade de vida, porque quem usa a energia
é o povo brasileiro, somos todos nós, que, sem energia, não
conseguimos viver bem. E cada exigência que se impõe ao setor
produtivo é transferida para a tarifa, sendo que cada um de nós acaba
pagando mais por isso. Entendemos, ao final, que a contribuição do
setor, expressa pelos números anteriores, tem um porte significativo; é
uma contribuição robusta e suficiente para aquilo que pretendemos no
contexto do que aqui foi discutido: a implantação e manutenção de
unidades de conservação. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até três minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Gostaria de me referir a um ditado que diz:

"prioridade é onde você coloca o dinheiro". As vezes, fazemos muitos
discursos, e notamos que a prioridade para as unidades de
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conservação ainda não é uma realidade. Veremos se, a partir dessa
pressão social legítima, começaremos a garantir esse importante
espaço. Aqui vimos os advogados falando sobre biota, os biólogos
referindo-se à lei do Snuc, e isso é bom. Mas a verdade é que este
País tem leis demais, umas que são cumpridas, outras, não. Temos
de avançar nesse aspecto, porque um país que não cumpre leis ainda
não é um país organizado. Temos deter essa consciência.

Ouvi, ontem, a apresentação do Prof. Célio Vaile. Que bom,
professor, se houvesse apenas uma lei, a maior lei de todas: a lei da
natureza. Não precisava de mais nada. Era só saber viver. E vamos
criando, como seres inteligentes que somos, uma série de leis para
regular situações, e nelas vamos nos embaraçando sem conseguir um
resultado objetivo. No Brasil, infelizmente, é muito lenta a
regulamentação de leis importantes, como é o caso da lei do Snuc, de
2000, cuja regulamentação não está completa. Isso é lamentável, mas
haveremos de melhorar.

O Sr. Alexandre Sampaio - Meu nome é Alexandre. Sou estudante
de mestrado da UFMG. Queria fazer uma pergunta pontual ao Alex,
que, em determinado momento, falou sobre a destinação prioritária
das terras devolutas para a criação de unidades de conservação. Isso
é constitucional? Em um ciclo de debates realizado nesta Assembléia
sobre reforma agrária, os movimentos sociais de acesso à terra
defendiam a utilização das terras devolutas. Gostaria de saber se,
quanto a isso, existe hierarquia.

Gostaria ainda de discutir com o Charles e o Ronaldo. Ontem, à
noite, presenciei apenas o final do debate, e o Secretário falou de um
falso conflito entre o social e o ambiental e que, de certa forma, os
dois eram gerados pelo impacto econômico. Ao mesmo tempo, em
relação à política de unidades de conservação, percebi a preocupação
do Charles com a injustiça social, devido à dificuldade de se dar valor
ou preço justo sobretudo às terras de comunidades marginais, de
pessoas que só têm a posse, que não têm título de propriedade. O Or.
Brandão falou sobre a constituição da propriedade, fazendo uma
discussão de forma injusta.

Outro ponto refere-se à compensação ambiental como principal
financiador da política de criação de unidades de conservação. Não é
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um pouco contraditório? Fico pensando em uma relação
sadomasoquista. E preciso criar impacto para poder pagar, para
proteger. Outro dia, o 'Estado de Minas" publicou uma matéria sobre
política de compensação, que dizia respeito à criação de RPPNs,
dando possibilidade a grandes fazendeiros que não cumpriram a
legislação ambiental de compensarem, criando RPPN5 em outras
áreas, desde que com o mesmo bioma de mata atlântica. Então, uma
área do Triângulo Mineiro, por exemplo, que é muito cara, poderá ser
compensada por uma área no Vale do Jequitinhonha. Não se trata de
uma lógica um pouco injusta, que cria injustiça social? Obrigado.

O Promotor Alex Fernandes Santiago - Antes de responder à
pergunta, gostaria de agradecer às pessoas da área de pesquisa, de
assessoria, Dra. Teresa Cristina, Dra. Paula Alvarenga e,
especialmente, ao Dr. Rodrigues Fernando, que muito me ajudaram
nessa exposição.

O tema levantado pelo Alexandre é muito importante. Há um livro
muito bom, do Desembargador Edgard Penna Amorim, sobre terras
devolutas, que esclarece a questão, tomando como base o § 52 do art.
225 da Constituição Federal, em cotejo com o art. 188. O art. 188
determina que "a destinação de terras públicas e devolutas será
compatibilizada com a política agrária e com o Plano Nacional de
Reforma Agrária.". Daí a pergunta. Terras devolutas devem ser
compatibilizadas com a reforma agrária e com a política agrícola. Mas,
como sabemos, uma interpretação jurídica tem de ser sistêmica.
Temos de conjugar todo o texto legislativo. E o § 5 Q do art. 225 da
Constituição Federal determina que "são indisponíveis as terras
devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.". Então, terras
devolutas arrecadadas e que são necessárias à proteção de
ecossistemas naturais - e as unidades de conservação entram nesse
conceito - são indisponíveis, não podem ser cedidas nem doadas. O
Estado tem que atender à sua finalidade.

O Sr. Charles Alessandro Mendes - Continuando a explicação do Dr.
Alex, justamente nesse ponto há um entrave jurídico para se fazer a
regularização com justiça social.

Se as áreas são ocupadas por populações tradicionais ou não,
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populações que dependem daquela área para sua subsistência, e se
há indícios ou se forem comprovadamente devolutas, o Estado, por
meio do órgão gestor, que é o 1FF, ficará impedido de pagar
indenização, seja através do Snuc, seja através de princípio
constitucional, porque tais terras tornaram-se indisponíveis. E em
relação a isso que temos de buscar uma mudança de legislação para
haver justiça social. Se levarmos em conta a letra fria da lei, a
Constituição, junto com a Lei n 2 11.020, que autoriza a
regulamentação dessas terras devolutas para quem preenche todos
os requisitos de posse, constataremos que uma freia a outra: a
pessoa tem direito de legitimar a sua posse, porém, se não for dentro
de uma unidade de conservação. Então, a criação da unidade de
conservação engessa o direito de a pessoa legitimar a sua posse.
Esse é o ponto principal que impede hoje o 1FF de fazer
regulamentação das suas áreas de unidades de conservação com
justiça social para as pessoas que possuem terras dentro de áreas
que sejam presumivelmente devolutas ou que o sejam depois da
criação das unidades de conservação.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Dr. Charles, de Said Pontes
de Albuquerque, nosso colega nesta Assembléia: "Seria possível, à
luz da Constituição, que se adote uma nova legislação que permita às
pessoas que tradicionalmente já ocupam e usam recursos ambientais
em unidades de proteção integral serem partícipes da atividade de
proteção como se fossem agentes de fiscalização auxiliares,
mantendo algumas de suas atividades originais?".

O Sr. Charles Alessandro Mendes - O tema é puramente de
legislação, mas também é uma questão de ideologia. Se a unidade de
conservação é de proteção integral, cabe ao Estado ter o seu domínio
e posse, principalmente quando se tratar de unidade de conservação
de proteção efetiva. Aí, teria de ser mudado o conceito dessa unidade.
Por lei, teria de ser uma reserva de desenvolvimento sustentável ou
outra que permita o uso particular da área. Infelizmente, hoje o uso
particular de área de proteção integral que seja de posse e domínio
público não é permitido. Para que o seja, tem de haver uma
autorização legal e, mais do que isso, a mudança de ideologia.

E importante que nesta Casa possamos refletir sobre isto: é viável
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que todos os particulares que estão ali dentro sigam as normas
prescritas pelo Estado para utilização da área? A área seria
efetivamente destinada ao seu fim, que é a proteção à biodiversidade?
São esses temas que precisamos discutir. E interessante, sim, que se
criem unidades em que possa haver o uso compartilhado entre o
particular e o Estado, o governo, a administração pública em si, mas
temos de adequar as unidades aos seus próprios fins. E o fim de uma
unidade de conservação de proteção integral é realmente a
preservação, e não o seu uso misto.

Precisamos refletir. As vezes é gravoso para uma pessoa ter que se
retirar daquela área, mas, , por outro lado, irá doá-la para uma
universalidade de pessoas. E com base nisso que temos de buscar a
justa indenização para aquele que está doando um direito para ser
exercido por muitas pessoas mais.

O Sr. Presidente - Esclareço à Mesa que, se algum dos seus
integrantes desejar, poderá fazer a complementação de alguma
resposta, porque é importante, mas de forma sucinta, O Dr. Ronaldo
pediu e complementará a resposta da pergunta anterior.

O Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida - Respondendo ao
Alexandre, se o instrumento da compensáção ambiental não seria
contraditório com os objetivos de conservação; se é necessário gerar
impacto para arrecadar, para criar parques. Vejo isso com muita
serenidade. Vivemos em uma economia de mercado regido por tais
normas. Quando precisamos consumir mais eletricidade, precisamos
construir mais usinas hidrelétricas. Quanto mais o agronegócio
produz, mais se precisa de estradas, de portos para escoamento de
produção. De tudo o que demanda a sociedade moderna, utilizamo-
nos dos recursos naturais. Quem paga a conta? Quando se tem um
mercado que regula todas essas relações de oferta e demanda, ele se
auto-regula. Quando não há essa regulamentação ou mesmo
regulação do mercado em função de oferta e demanda, há de se ter
intervenção. Por isso, o mecanismo de compensação ambiental
incorpora os gastos com a utilização dos recursos naturais nos custos
de produção de todos os setores envolvidos. Nesse aspecto, é
extremamente importante destacar que a compensação ambiental,
como instrumento econômico, dilui os custos sociais da utilização dos
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recursos naturais, seja por quem os utiliza no processo de produção,
seja por quem recebe o bem produzido.

Deputado, permita-me comentar brevemente uma observação feita
pelo Alexandre, que se refere à compensação de reserva legal.
Apenas o termo "compensação" tem a ver com o que estamos
dizendo aqui, mas o instrumento é completamente diferente, disposto
pela Lei n 2 14.309. Só para não ficar sem resposta, o custo de
implantação de uma RPPN em substituição ou em compensação de
uma área que não tenha reserva legal no Triângulo Mineiro, se
computados os custos sociais e os custos de manutenção - que são
sobretudo programas de geração de emprego e renda -, são
compatíveis ou até superam os custos do hectare de área de
produção naquela região. Mas essa é uma questão completamente
diferente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo Jorge dos Santos, que
fará uma pergunta ao Dr. Enio.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Na verdade, quero fazer uma
observação. Creio que o Estado deva dar à unidade de conservação o
mesmo tratamento de quando vai construir uma barragem. Em lrapé,
por exemplo, havia muitas pessoas. Decidiram que fariam a usina,
foram lá e fizeram mesmo. E claro que discutir um assunto como esse
é um avanço muito grande, porque existe o fator da propriedade, da
história de quem está lá. Quando criamos uma unidade de
conservação, estamos assinando um cheque em branco para o futuro,
ou seja, estou conservando porque a atividade comercial, seja ela sob
que forma for, destrói. Não há compensação. A melhor compensação
é conservar uma árvore centenária, é conservar um rio onde está. O
dinheiro é muito importante, mas acaba. A natureza, não. A justiça da
natureza é o "tsunami", o "Katrina" e outras coisas mais. Quando
estragamos a natureza, o retorno vem mesmo. E como dar um tiro
para cima. A bala cai sobre a cabeça.

Perguntamos muito se é constitucional ou não. Constitucional é ter
comida na mesa, é poder respirar, é ter o retorno da natureza. O
progresso é importante, mas a vida é mais ainda. Estávamos falando
sobre os números. Dr. Enio falou em R$548.000.000,00. E muito
dinheiro. Eu preciso viver 2Á000 anos para gastar esse dinheiro, mas,
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para o Estado, é pouco. Quero saber qual o percentual da renda da
Cemig destinado à proteção ambiental e qual o apoio prático que a
Cemig dispensa ao meio ambiente e às unidades de conservação.
Quero também dizer que a questão ambiental precisa ser prioritária.
Nós, que analisamos a política, vemos que quem trabalha com meio
ambiente não foi reeleito nas últimas eleições. E muita injustiça.

O Sr. Enio Marcus Brandão Fonseca - Vou fazer algumas
considerações rápidas. Em primeiro lugar, para se fazer uma usina,
são necessárias muitas negociações. Não basta decidir e fazer. Fazer
uma usina é muito complicado, envolve muita gente, é um
empreendimento de grande porte. No caso específico da Usina de
lrapé, essa negociação passou pela assinatura de um termo de
acordo com centenas de exigências e condicionantes que trataram
cada etapa desse processo de implantação e que aconteceram
absolutamente de acordo com o que dispõe a legislação ambiental,
com obtenção de licença prévia, de licença de instalação, de licença
de operação e um processo negocial muito complexo. Mas é
impossível, no mundo de hoje, com todos os segmentos sociais muito
bem articulados, implantar um empreendimento lembrando a época da
ditadura, quando se decidia, se ia lá e se fazia. O resultado final pode
não ter sido o melhor para a visão de um determinado segmento, mas
foi o possível e o justo que pôde acontecer. Tanto é que o Juiz
Federal deu por definida a conclusão do termo de acordo com todas a
exigências consideradas cumpridas.

A Cemig é uma empresa que está, pela sétima vez, no índice da
Dow Jones de sustentabil idade ambiental e a única da América do Sul
que participa do índice desde a primeira vez. Esse é o índice mais
significativo no mundo que avalia o desempenho econômico,
financeiro e socioambiental das empresas, mostrando que as
responsabilidades das ações sociais e ambientais da Cemig vão além
das obrigações legais. Sem isso, ela não conseguiria se manter nesse
índice. Além disso, ela também faz parte dos índices socioambientais
de algumas bolsas brasileiras em nível de 'status" considerável, o que
mostra que é uma empresa reconhecida por suas atividades
socioambientais. Temos 5.000ha de unidades de conservação
trabalhadas e aportamos um volume significativo de recursos em
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várias instituições de pesquisa e universidades para os mais
diferentes trabalhos socioambientais em desenvolvimento no Estado,
e a implantação de algum centro de excelência com universidades,
associadas a questões ambientais. Somos parceiros do IEF e do
Ibama numa série de convênios e trabalhos ao longo do tempo nas
questões associadas aos aspectos ambientais. Não sei dizer qual o
percentual de dinheiro alocado diretamente na questão ambiental,
mas posso garantir que as obrigações legais - e além delas - são
atendidas pela Cemig com a quantidade de dinheiro necessária para
isso acontecer.

O Sr. Presidente - Pergunta do Carlos Eduardo Macedo Serqueira,
da Sedese: 'Independentemente da fonte de recurso da compensação
ambiental, gostaria de saber a previsão do Programa Nacional de
Crédito Fundiário e do Incra para o Estado de Minas Gerais, tendo em
vista a aquisição de imóveis rurais para a associação de agricultores e
para agricultores individuais com obrigação para com a conservação
ambiental".

O Sr. Charles Alessandro Mendes - Os dois temas são diferentes. O
crédito fundiário para aquisição de glebas por intermédio do Incra é
destinado à sustentabilidade das famílias que compõem essa rede de
abastecimento. As áreas discriminadas para receberem esse fundo
têm de estar localizadas em áreas que obedeçam à legislação
ambiental. Para se conseguir fazer a compra dessas áreas, utilizando-
se o crédito rural, a reserva legal tem de estar averbada. E preciso
ainda estarem efetivadas as áreas de preservação permanente, por
meio do plano de manejo, junto ao Incra. Caso a área esteja
localizada em unidade de conservação, esse crédito não poderá ser
recebido.

Complementando a questão levantada pela pessoa que falou
anteriormente, há uma diferença muito grande entre o procedimento
da Cemig e o do IEF, no que diz respeito à unidade de conservação e
à implementação das usinas. A base é a previsão legal. A Cemig,
quando realiza um projeto de assentamento, como o de lrapé, possui
uma autorização legal, até mesmo para a compra da posse, e não
precisa de realizar o processo de regularização fundiária posterior,
que é o mais difícil, pois necessita da certificação, da retificação da
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área, da certificação do Incra e da emissão de CCIR e ITR da área.
Trata-se de uma visão interessante, porque uma propriedade
regularizada, também para o IEF, tem de ter o seu cadastro na
Receita Federal, já que esse Instituto é isento, mas não o é da
declaração. Ele tem de declarar a área, todos os anos, como de
preservação ambiental. Caso não o faça, tem de pagar uma multa de
R$50,00 por declaração. Esse procedimento é muito maior. No caso
da Cemig, não há necessidade disso. Não há vedação legal,
constitucional e do Snuc para indenizar. A Cemig indeniza a posse
normalmente. O IEF, apesar de desejar fazê-lo, não pode, pois é
vedado legalmente. Há uma discrepância entre um e outro.
Desejamos fazer isso, mas não podemos. Todavia, a Cemig pode,
dispõe de recursos e faz essa indenização. A diferença é essa.

O Sr. Presidente - Pergunta do Jesuíto José Gonçalves, da
Associação Quilombola Lapinha, dirigida ao Dr. Alex: "A Emater fez
um projeto de revitalização da Lagoa da Lapinha e do Rio São
Francisco, na região de Matias Cardoso, e o enviou à ANA, que o
aprovou. No entanto, por que, até hoje, nada foi feito?".

O Promotor Alex Fernandes Santiago - Boa pergunta. Eu também
tenho várias perguntas a fazer à ANA. Foram desviados 7km do Rio
São Francisco, que representam aproximadamente 1% de quase toda
sua bacia hidrográfica, e a ANA não deferiu a outorga para que
voltasse ao seu leito natural. Peço que nos passe os dados, a fim de
oficiarmos isso e repassarmos à ANA, para sabermos por que, em
relação à Lapinha, não se fez o que deveria ser feito.

Temos enfrentado muitas dificuldades em relação às novas
agências criadas pela União. Houve um conflito, no caso do desvio do
Rio São Francisco em Lagoa da Prata, entre a ANA, com sua visão
empreendedora, e o Ibama, com sua visão ambiental. A chaga ainda
não cicatrizou. O Rio São Francisco teve 7km da sua extensão
subtraídos. Estamos falando em 7km multiplicados por 2, porque se
trata de áreas de preservação permanente, e ainda multiplicadas por
1 00 ou 200m de alguns trechos dessa extensão, que deveriam estar
compostos com matas nativas e com a Lagoa das Piranhas, que foi
destruída. A empresa de Lagoa da Prata fez isso em 1981. Tudo
continua do mesmo jeito, apesar de o Ministério Público ter feito o
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Ajustamento de Conduta recentemente, para que a situação voltasse
a ser como antes. No entanto, a ANA não está contribuindo para a
solução da questão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Fábio Pedalino, do Instituto
Alma da Terra, para fazer uma pergunta.

O Sr. Fábio Pedalino - Creio que a questão das unidades de
conservação seja de interesse de todos. Ninguém é louco de se
colocar contra a preservação do meio ambiente. No entanto, fala-se
muito e não se chega ao foco. A questão é como as unidades de
conservação estão sendo implementadas. Esse, que é um assunto de
interesse público, está, na realidade, sendo de interesse apenas do
Estado. A sociedade civil não está participando de nada. As IRPPNs
são o mecanismo mais importante que a sociedade civil tem para
preservar o meio ambiente por conta própria - aliás, o Prof. Célio não
gosta que se diga que foi ele quem as criou. O assunto é muito sério
para ficar só na mão do Estado. A sociedade tem direito de ter
participação efetiva. Toda vez que a sociedade quer participar um
pouco mais, o Estado não dá abertura. Pergunto por quê. Seria para
não tirar o emprego de alguém? A sociedade trabalha gratuitamente.
Estaria, por acaso, competindo com outros? Gostaria de entender
isso. Peço que haja maior abertura neste Plenário e que o Estado
tenha um pouco mais de confiança na sociedade civil, senão a
sociedade civil, por sua vez, desconfiará do Estado. A sociedade civil
confia no Estado. O Estado, portanto, por obrigação, tem de confiar na
sociedade civil.

O Sr. Presidente - Como a pergunta não foi dirigida a nenhum
palestrante especificamente, quem quer responder a ela?

O Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida - Eu, Sr. Presidente. Eu
gostaria de entender em que contexto o Sr. Fábio coloca a ausência
de participação da sociedade. Todas as decisões ambientais no
Estado de Minas Gerais são absolutamente colegiadas. Temos uma
tradição de quase 30 anos em decisões colegiadas. No âmbito do
Conselho Estadual de Política Ambiental, estão as câmaras técnicas.
No âmbito do nosso assunto, uma câmara define a fixação da
compensação ambiental, e, nela, segmentos da sociedade estão
representados.
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Os recursos fixados na compensação ambiental vão para a unidade
de conservação, que tem a experiência de conselhos consultivos ou
deliberativos, dependendo da categoria de unidade de conservação e
da forma disposta pelo Snuc. Aí, sim, talvez possamos discutir alguma
coisa. De fato, a experiência é recente, e vemos que, de um lado, sua
observação é absolutamente pertinente. A sociedade civil desconfia
do Estado, e o Estado não se desfez das amarras do centralismo em
relação à participação popular. Esse paradigma, no entanto, vem
sendo cotidiana e diuturnamente combatido pelo sisema, seja por
meio da Secretaria, do IEF ou de parcerias. Descendo a outro nível,
há também os comitês de bacia, em que a participação da sociedade
se faz até mesmo no âmbito da tomada de decisões. Ou não entendi o
contexto de sua pergunta, ou está faltando participação ou percepção
da forma como a sociedade pode contribuir.

O Sr. Presidente - Não diria que a relação governo e sociedade seja
conflituosa, mas, sim, mal-resolvida. Quem sabe até mesmo em razão
da nossa legislação, que é complexa, detalhista, cheia de utopia e,
portanto, irrealizável. Com a palavra, a Sra. Maria Josefina, da
Agenda 21.

A Sra. Maria Josefina - Agradeço a oportunidade de poder falar no
microfone. Considero importante a questão levantada pelo Fábio.
Estou acompanhando o Fábio desde ontem à noite e anotando,
atentamente, o que os representantes da sociedade civil falaram na
abertura deste evento. A resposta do Sr. Ronaldo César a ele ajudou-
me no que quero trazer aos senhores. Serei rápida. Tenho
acompanhado, no Estatuto das Cidades, as ocupações informais e
ilegais nas cidades, portanto, essa questão do uso social da terra é
um tema a que venho me dedicando agora que sou uma professora
aposentada.

Notamos que, durante todo esse processo de implantação de plano
diretor participativo de um Município e do planejamento participativo, o
governo federal se interessou por planejar a Nação brasileira - foi
assim que nós da área entendemos.

Ficou determinado que as cidades com mais de 20 mil habitantes
deveriam ter plano diretor, mas tive a oportunidade de trabalhar junto
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, aplicando
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oficinas nos Municípios e observei que até as cidades com menos de
20 mil habitantes se interessam em integrar o planejamento
participativo. Portanto, senti muita alegria ao ouvir as palavras do
Desembargador Brandão Teixeira e do jovem Charles Alexandre. Com
todo o respeito, observamos a ausência do IEF nos debates. Isso
aconteceu num momento em que eu participava de uma oficina.
Permitam-me falar assim, porque estou a serviço do povo brasileiro,
ainda mais agora que me aposentei. Sou da época que quem pagou
minha universidade foi o povo brasileiro. Os mais velhos aqui devem
tê-la pago, pois tenho 63 anos, e os mais jovens, devem ter sido os
avós ou bisavós; o que deve ser o caso do jovem que fez a pergunta.
A presença do IEF se fez necessária na oficina de plano diretor,
porque algumas questões levantadas ali reportavam a essa área de
amortecimento; e o órgão não estava presente. Indaguei a alguns
conhecidos do IEF a ausência na discussão do plano diretor. Com
todo respeito, talvez essa ausência venha responder a questão
apresentada pelo Fábio. Tive a oportunidade de participar da Agenda
21 local, que, sem dúvida, é um dos momentos em que a sociedade
civil pode participar. Aliás, tenho uma companheira de Agenda 21
aqui, a Beatriz. Caso queira ajudar-me, será bom, Beatriz. Temos aqui
no Crea a secretaria de Agenda 21 no âmbito estadual. O Deputado
Laudelino Augusto tem-nos acompanhado. Aqui contamos com um
espaço e convidamos o pessoal do Papagaio e do Jequitinhonha para
participarem do nosso grupo e discutir a metodologia da Agenda 21. A
pergunta dele e a sua resposta, que nem é pergunta nem resposta,
mas sim um momento de interlocução do que precisamos ter nesta
Casa. Nessa interlocução, que se faz necessária, é quase impossível
participarem povo e Estado. Sentimos isso na pele, quando tratamos
da questão de cidade sustentável. Cedo, dizia-lhes, quando os
conheci pessoalmente - ontem os acompanhei atentamente pela
televisão -, que se trata de um momento único: planejar a Nação. As
macrorregiões, nas cidades do interior, serão planejadas conforme o
Snuc, e nós, aqui, planejaremos conforme o Estatuto das Cidades.
Obrigada.

O Sr. Presidente - Parece-me que o representante do IEF deve
responder à questão.
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O Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida - Na verdade, não se trata
de responder, mas sim de comentar a questão. Aparentemente o que
foi apresentado dá conta de uma não-participação do 1FF num
determinado evento. Ela pode ter sido pontual, não acredito que tenha
sido estrutural.

O IEF é consultado pela sociedade em todos os seus segmentos,
mesmo não tendo competência administrativa. Entendo a angústia da
Sra. Josefina porque nós também nos sentimos assim. Há um
sombreamento muito forte da legislação federal, estadual e mesmo da
competência dos Municípios relativamente à proteção do meio
ambiente, sobretudo no que concerne à questão da expansão urbana
e de uma série de interfaces em que a Anama tem buscado, de forma
brilhante, estabelecer os limites claros e concisos da atuação de cada
ente federativo: a União, o Estado ou o próprio Município.

Como representante do Instituto Estadual de Floresta, digo que
temos dificuldade no aconselhamento de tomada de decisão de
Codemas quando instados a fazê-lo, exatamente por conta do
sombreamento. Há um impedimento quase que formal, do ponto de
vista administrativo, quando inúmeras áreas são decretadas como
zona de expansão urbana. O Estado perde a competência legiferante
em relação a esse aspecto, e sua atuação administrativa é cerceada.
Daí os grandes conflitos que acabam por drenar para o Ministério
Público.

Entendo essa angústia e participo dela como técnico. Toda e
qualquer oportunidade para discussão é absolutamente importante,
imperiosa e necessária. A discussão da Anama, a que me referi, vem
arrastando-se por muito tempo. E ficou assim, tanto nas discussão de
fórum de âmbito nacional, como na discussão do Conama, por
exemplo, relativamente à definição de áreas de preservação
permanente e de sua utilização. Comungo de sua ansiedade, mas
acho que há mecanismos claros e, efetivamente, com a própria
participação do IEF, conforme disse anteriormente, que pode ter sido
um acidente de percurso, mas nunca uma omissão de caráter
institucional da própria missão que tem o Instituto Estadual de
Florestas no Estado.

0 Sr. Presidente - 0 Charles fará uma breve complementação.
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O Sr. Charles Alessandro Mendes - No problema que encontramos
na área de expansão urbana e na unidade de conservação, podemos
notar que alguns planos de manejo não respeitam o Snuc. Apesar dos
dois serem quase irmãos, pois nasceram no mesmo ano e tiveram as
mesmas bases, um teria que respeitar o outro e a unidade de
conservação não iria abranger, por meio do Plano Diretor do
Município, suas áreas de expansão urbana. De tato isso não ocorreu.
Temos um exemplo claro no Município de Lagoa Santa, na área do
Parque do Sumidouro. A título de informação, para tranqüilizar a
população, quero dizer que o Prof. Célio está encabeçando um novo
planejamento para remodelar a região metropolitana, principalmente
com a Linha Verde, para traçar as áreas prioritárias para proteção da
região metropolitana como um todo, reunindo mais de oito Municípios.
O IEF está participando efetivamente desse procedimento para
readequarmos os novos limites da região metropolitana para a
proteção das áreas prioritárias. O enfoque do governo atual é, em
primeiro lugar, verificar quais são as áreas prioritárias para a proteção
do meio ambiente, para depois traçar todo o processo de
desenvolvimento. Agora, sim, contribuindo com o que disse o
Ronaldo, pode ter havido um desencontro pontual. Mas, para
tranqüilizar a população, quero dizer do novo procedimento de
expansão da área urbana da região metropolitana, em que a
prioridade de preservação das áreas remanescentes está sendo
levada em conta.

O Sr. Presidente - Guilherme Figueiredo Quadros, da Pousada do
Lado de Lá, na Serra do Papagaio, dirige aos componentes da Mesa a
seguinte pergunta: 'Por que o Estado não regulariza a questão
fundiária dos parques já existentes ao invés de criar mais áreas de
conservação e mais conflitos agrários? A próxima pergunta, formulada
pelo Sr. Rodrigo Baeta, da Consultoria da Assembléia Legislativa, é
dirigida ao Charles, ao Dr. Ronaldo e ao Dr. Brandão: "Como os
senhores vêem, à luz do Snuc, a criação de unidades de conservação,
mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar?".

O Sr. Charles Alessandro Mendes - A primeira pergunta refere-se à
regularização da questão fundiária de parques existentes.
Trabalhamos com a regularização de unidades de conservação
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implantadas e, ao mesmo tempo, temos áreas a serem efetivamente
implantadas. Esses dois processos precisam caminhar de maneira
concomitante. Não podemos frear a proteção de áreas propícias à
preservação ambiental, porque temos um passivo de áreas que ainda
não foram regularizadas. Se demorarmos mais tempo para regularizá-
las - não é a nossa vontade, nosso ideal nem a nossa busca -,
perderemos as áreas que poderiam ter espécies até então ameaçadas
de extinção ou endémicas apenas em determinado lugar. Em função
da expansão de agronegócio, de qualquer outra atividade afim ou
mesmo de uma barragem, essas áreas poderiam perder-se, a
diversidade poderia perder-se e nunca mais saberíamos o que
existiria nessas áreas.

São dois fatos distintos: em primeiro lugar, devemos regularizar o
passivo existente, mas não podemos deixar de olhar para o futuro,
para as áreas que ainda podem ser preservadas. Como foi exposto, o
percentual de áreas protegidas no Estado é muito pequeno, cerca de
1% do território do Estado. Devemos trabalhar concomitantemente,
acelerar o processo de regularização, sem perder a destinação das
áreas passíveis de preservação.

Segunda pergunta: "Como os senhores vêem, à luz do Snuc, a
criação de unidades de conservação, mediante projeto de lei de
iniciativa parlamentar?".

E ideal, porque na Assembléia Legislativa - não retirando a
competência que o Estado tem, como ente executivo, por meio de
decreto -, a população pode ser ouvida. Uma unidade de conservação
é criada de duas formas: por meio de decreto ou de lei. Mesmo por
meio de decreto, deve haver a realização de audiências públicas. Está
aqui o Silvério Seabra, que coordena essa parte de audiência pública.
As novas unidades de conservação estão obedecendo ao Snuc, estão
realizando audiências públicas com as populações locais.

Seria ideal que isso acontecesse aqui, nesta Casa do povo, porque
ambientalistas e populações envolvidas poderiam discutir a criação de
novas unidades de conservação. São dois fatores distintos que se
unem no final. Podem ser criadas unidades de conservação por
decreto, pelo ente executivo, e por lei legislativa, com a realização de
audiências públicas.
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O Desembargador José Altivo Brandão Teixeira - A criação de
unidades de conservação por meio de lei depende da iniciativa
legislativa, que, às vezes, pode causar um acréscimo de despesa, e a
Constituição do Estado limita a iniciativa parlamentar nessas
circunstâncias.

Aproveito esta oportunidade para dizer que direcionei muito o meu
raciocínio no sentido do que poderia ser qualificado ou não como terra
devoluta para fins do art. 225, § 52, da Constituição, que estabelece:
"Estão indisponíveis as terras devolutas arrecadadas". Em meu
entendimento, essas terras que estão em poder do particular, ainda
que sem títulos, são legítimas e lhes falta apenas o titulo de
legislação. Como não foram arrecadadas - ninguém as arrecadou,
nenhum ente que tivesse competência para tal o fez -, creio que
podem ser alienadas e que as posses existentes ali podem ser
indenizadas desatando, dessa maneira, um desses nós que tem
prendido o processo de implantação das unidades de conservação.

O Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida - Apenas complementando,
não vejo nenhum problema na regularização fundiária como atividade
que resgata o passivo já existente nas unidades de conservação
criadas com as novas unidades de conservação. São atividades
absolutamente compatíveis, e é necessário que assim o seja, porque
não podemos engessar tanto a iniciativa do Poder Legislativo quanto a
demanda da sociedade pela criação de unidades de conservação e
deixar de exercer um dos objetivos da Convenção da Diversidade
Biológica, que é a conservação no Município. Não vejo nenhuma
incompatibilidade entre essas duas atividades. Pelo contrário, acho
até que há certa complementaridade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Clarissa Germana de
Queiroz, da Associação Agroturismo Rural e Ecológico da Região do
Taquaral e Adjacências, de Grão-Mogol.

A Sra. Clarissa Germana de Queiroz - Boa-tarde. Foram muitos
questionamentos à Mesa, com várias apresentações. Tentar discorrer
tão rápido sobre oito anos ou mais de tantas coisas engasgadas não é
muito fácil. Antes de tecer os meus comentários, quero dizer ao Dr.
Ronaldo que, de alguma forma, concordo com o Fábio quando afirma
que não está sendo tão fácil esse diálogo entre o Estado,
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especificamente o 1FF, e toda a população vinculada à unidade de
conservação. O discurso não é fácil, o diálogo também não. As
respostas, mesmo dirigidas de maneira formal, não têm ocorrido de
maneira respeitosa nem como desejamos.

As vezes, os olhares são diferentes. Acho que os debates podem
propiciar isso. Temos de baixar essa armadura de discussão e saber
que a luta é comum, que somos todos seres humanos. O que
desejamos é avançar. Na realidade, não podemos falar que já
estamos fazendo, é preciso mais discussão. São oito anos de várias
coisas engasgadas. Infelizmente, o que percebemos nesta manhã é
que prevalece o dinheiro, que o recurso econômico está se
sobrepondo ao ser humano. E estamos falando de meio ambiente e
de futuras gerações. Desejamos que fututos netos e filhos nossos
estejam nesse meio ambiente onde o econômico e o dinheiro se
sobrepõem ao ser humano? Toda essa discussão de compensação
ambiental tem a sua prioridade, tem a sua questão de valor, mas isso
não está tapando alguma coisa muito séria? Os maiores impactos são
causados por grandes empresas ou por grandes circunstâncias
econômicas. Hoje, como disse o Desembargador Brandão, quem está
sendo lesado é a população de classe social mais restrita. Que preço
justo é esse que estão querendo pagar? Preço justo, gente, é a justiça
social, é a revisão da possibilidade de a classe social poder abrir a
boca.

Pergunto à Mesa, ao 1FF especificamente, qual a conduta para
dialogar com essa comunidade do Parque Estadual de Grão-Mogol e
de todos os outros parques aqui representados? Quais os direitos que
essas pessoas têm? Os direitos são as grandes empresas que estão
arrasando a humanidade e o Planeta? Se temos de conservar é
porque alguma coisa está destruída. Será que quem está destruindo
não terá nenhuma punição? Caso contrário, as futuras gerações
também não existirão. Escutamos todo o tempo que é preciso garantir,
filosoficamente, as futuras gerações. Que isso não seja utopia, mas
realidade e o compromisso e a responsabilidade de todos nós nessa
reflexão.

Por que não estão falando das boas experiências das APAs, das
RPPNs? Por que são previstos recursos para isso como parceria com
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a sociedade? Isso não pode, não deve ser discutido?
É possível apresentar propostas ou experiências que possam conter

o dinheiro do Estado? Nós, da sociedade, também somos adeptos de
defender o meio ambiente. Isso não é somente papel do Estado.

Foi falado sobre vários artigos do Snuc. Por que não se falou nada
sobre a possibilidade de uma desafetação nem se abriu uma
discussão sobre as famílias tradicionais? O que Minas Gerais pode
fazer por isso aqui?

Enfim, o norte da discussão de regularização fundiária não pode
fugir do envolvimento com outras comissões desta Casa,
principalmente a de Direitos Humanos.

Deixo a nossa reflexão e o nosso pedido para que haja a
continuação dos debates, já que são muitos anos de coisas
engasgadas. Não basta o diálogo proveitoso; é preciso transformar
isso em uma possibilidade de continuarmos a discussão. Não dá para
resumir a situação em dinheiro nem justificar que o IEF vai resolvê-la
com dinheiro. E preciso levar em conta o sofrimento das pessoas. E
preciso pensar numa forma de como resolver questões anteriores ao
Snuc, como é o caso do Parque Estadual de Grão-Mogol, onde foi
criada uma situação desrespeitosa, que se perpetua até hoje. Não
houve nenhuma consulta pública, nem sequer um diálogo. Obrigada.

O Sr. Charles Alessandro Mendes - São várias as perguntas
sintetizadas em um desabafo. A pessoa que formulou a pergunta deve
ser moradora do Parque Estadual de Grão-Mogol ou proprietária de
alguma área.

Sobre a falta de diálogo ou a falta de abertura para o debate entre a
APA e a RPPN, este debate não foi aberto para uma APA ou para
uma RPPN primeiramente por questão de existência. A APA e a
RPPN não necessitam de uma regularização fundiária por se tratar de
áreas particulares, e o que existe aqui é a regularização fundiária em
áreas de proteção integral, as que realmente precisam ser
indenizadas.

O outra desabafo está um pouco fora do contexto, porque o enfoque
da unidade de conservação é o cidadão, a pessoa que está ali na
unidade, e o IEF está brigando, tentando mudar a lei para favorecer o
cidadão, ou seja, a pessoa que está saindo da unidade de
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conservação para dar lugar a um bem difuso. É por isso que o IEF
está aqui. Não sei se as pessoas entenderam que hoje, em relação a
alguns casos. o 1FF não pode fazer isso; ele é vedado por lei. Só
agimos com ato vinculado. Dessa forma, se não mudarmos a lei, não
vamos mudar nada nem fazer justiça social.

Isso é que é o debate. Em momento algum, foi colocado o recurso,
mas só há justiça social se a pessoa for indenizada, porque, em uma
unidade de conservação, onde não é possível a existência da
propriedade privada, a única forma de se fazer justiça social é por
meio da indenização. Então, se não houver recurso, não há
indenização. Esse é o ponto crucial.

Quando a lei do Snuc dispõe sobre compensação ambiental para
aquele dano, para aquele impacto não mitigável, o objetivo é
justamente conseguir mais uma fonte de recursos para se fazer justiça
social. Cabe ao licenciamento verificar a qualidade ambiental da obra
e dizer se ela pode ou não existir. Isso não cabe ao 1FF, que está aqui
para gerir o recurso de um licenciamento já feito. O que estamos
buscando é usar esse recurso de forma que privilegie o social e a
preservação do meio ambiente.

Infelizmente, trata-se de um processo árduo, difícil e com vários nós.
A interpretação do Desembargador é excelente para atribuir isso à
prática, ou seja, tentar fomentar isso de forma prática para que se faça
justiça social.

Em relação às áreas, às unidades de conservação anteriores ao
Snuc, elas antes não necessitavam de audiências públicas. E, para
fazer reverter isso, a Assembléia aprovou um projeto de lei para
desafetar áreas das populações tradicionais, e isso está ocorrendo por
meio da Unimontes, do seu departamento de inclusão social. Os
técnicos da Unimontes estão fazendo essa pesquisa justamente para
saber quais são as famílias tradicionais, ou seja, para separar o joio
do trigo, para saber quais são as pessoas que realmente dependem
da área para sobreviver. São essas as pessoas que serão
desafetadas.

Também encontramos, em Grão-Mogol, vários oportunistas que,
com a abertura de Irapé, começaram a cercar terras dentro do parque
e a construir, sem título nenhum de propriedade, com intenção de
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serem indenizados, para utilizarem o dinheiro público que a senhora,
eu e as demais pessoas pagamos de impostos. Nós, como ente
público, devemos gastar o recurso bem e de forma legítima com quem
é de direito, não com oportunistas. Por isso o projeto de desafetação é
muito mais complexo do que simplesmente tirar as pessoas dali.
Temos de verificar se há pessoas morando ali, por que estão morando
e em que condições estão. Para isso, a Unimontes está lá fazendo
essa interlocução por intermédio do IEF, órgão externo, isento de
mácula tanto do meio ambiente quanto social, por meio da pesquisa
CPP já realizada. Por isso a Unimontes está lá e por isso há diálogo
no nosso novo procedimento de regularização fundiária.

O Sr. Presidente - Peço que Natanael Nunes Ferreira, da Sociedade
Universal, dirija-se ao microfone para fazer pergunta ao Dr. Charles.
Antes queria dizer à dance que a finalidade é essa mesma: sair de
Grão-Mogol, vir aqui fazer o seu protesto e dar a sua colaboração.
Queremos exatamente isso, avançar. Meus parabéns!

O Sr. Natanael Nunes Ferreira - O meu boa-tarde a todos. A
sociedade ainda precisa ter uma proximidade maior com o Estado. De
forma prática, os recursos não são necessários para tornarem justas a
relação do Estado com o cidadão, mas, no momento, as pessoas que
moram em várias unidades de conservação estão querendo morar lá.
O mais justo seríamos empregar o recurso naquilo que satisfaça os
cidadãos. Se não existe essa lei, poderíamos consegui-ia trabalhando
para que o Brasil possa melhorar, para que tenhamos, cada vez mais,
proximidade com a sociedade e possamos ser cada vez mais justos.

Desabafo dizendo que não estamos conseguindo viver o que
estamos queremos. Falamos uma língua, e essa questão do dinheiro
é uma coisa muito séria, mas não o queremos. Fomos morar nesses
locais - muitos se tornaram reservas e unidades - porque gostamos da
natureza, porque estamos ali para preservar, e não cobramos nada
por isso. Recebemos da natureza. Muita gente, às vezes, tem isso
como trabalho, mas não vão fazer o mesmo trabalho de uma que
pessoa gosta e o faz de graça. Disso eu tenho certeza.

Quero saber se não existe um fundo orçamentário para regularizar
todas as unidades de conservação e uma proposta de trabalho em
parceria. Seria um procedimento que não precisaria de grande soma
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de dinheiro, e as pessoas continuariam morando e trabalhando no
local. Esse é um procedimento legal. Não há esse procedimento legal
para que as pessoas fiquem no local? Poderíamos tentar conseguir
com os parlamentares uma lei que se adapte ao novo, às leis
formuladas pelo Snuc. Gostaria de saber se há interesse do IEF nessa
prática moderna, porque ainda não existe, e se há possibilidade disso.
Deixo claro que é isso o que estamos querendo. Muito obrigado.

O Sr. Charles Alessandro Mendes - Entendo a aflição e o desabafo,
principalmente das pessoas que moram em uma unidade de
conservação. Respondendo à pergunta, hoje, em uma unidade de
conservação de proteção integral, principalmente como a da Serra do
Papagaio, isso é impossível, porque a lei. veda, O Snuc veda. A
propriedade, dentro dessa área, tem de ser de posse e domínio
público. Mesmo que a pessoa tenha uma RPPN, infelizmente, hoje,
pela lei; teria de ser desapropriada. Para que isso mude, há
necessidade de um projeto de lei federal, porque o Snuc é federal. A
Assembléia pode até encaminhar um projeto de lei nesse sentido mas,
nesse caso, trata-se de uma questão de princípios. E esse o princípio
de uma unidade de conservação, tipo parque. Ficamos tristes em
saber que certas pessoas, que têm amor por aquela terra, dela
tenham de sair em benefício de outros.

Contarei para vocês uma passagem da minha vida referente a uma
história de desapropriação. O fim a que se destina uma unidade de
conservação é bem melhor que certos outros. Trata-se, também, de
um desabafo: meu avô tinha uma chácara na região metropolitana,
onde criou todos os seus 13 filhos. Por volta de 1989, a Rede
Ferroviária Federal faria uma linha de transmissão que passaria pela
região noroeste de Belo Horizonte. Por infelicidade de meu avô, essa
linha tomaria praticamente toda a área de sua casa. Ele teve de sair
da área, mas não resistiu três anos, vindo a falecer, creio que por
desgosto. Mas o que nos deixa indignados é que, até hoje, nunca
passou um trem naquela área, o que é diferente do que ocorre em
uma unidade de conservação. Se meu avô saísse de uma unidade de
conservação e visse que ela foi preservada para as gerações futuras,
sentiria orgulho ao invés de se sentir indignado. Já que querem
preservar a natureza, pensem por outro lado. Pensem no que vocês
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estão deixando como patrimônio para seus filhos e netos. É o que o
Prof. Célio sempre diz: o bem que deixamos é muito maior que a
propriedade nossa, a propriedade individual. E um bem que servirá a
todos, diferentemente desse outro caso de desapropriação que lhes
relatei. No local, ainda se encontra um lote vago. Caso sua residência
sirva para uma unidade de conservação, você poderá visitá-la pelo
resto de sua vida, e seus parentes, futuramente, poderão fazê-lo
também. Pensem nesse outro lado, faremos o que puder para tentar
compatibilizar o uso particular com o uso público, estaremos abertos a
isso. E a Assembléia é a casa do povo.

O Sr. Presidente - Peço que se dirija ao microfone a Sra. Rita de
Oliveira Marques da Silva, Vice-Secretária da Associação em Defesa
dos Produtores Rurais dos Sete Salões, para fazer uma pergunta ao
Dr. Teixeira.

A Sra. Rita de Oliveira Marques da Silva - Meu nome é Rita de
Oliveira Marques, sou da região do Vale do Rio Doce. O Parque
Estadual de Sete Salões, parece-me que foi criado por meio de uma
ditadura militar, em razão do que fizeram conosco e com outras
pessoas em demais unidades. Nunca fomos consultados sobre se
queríamos que o local em que morávamos fosse transformado em
uma unidade. Se lá existe tudo o que há de belo, de maravilhoso, o
Estado tem de agradecer a nós, proprietários, porque não invadimos
nenhuma área que guardava beleza, não agredimos plantas, bichos
ou animais. Mas o Estado fez o contrário. Por isso, na pessoa do Dr.
Charles, manifestamos o nosso constrangimento, apesar de
agradecermos ao Dr. Brandão, que abriu uma luz para nós. Eu olhava
as paredes da Assembléia, e não via uma luz para os proprietários de
terras em que parques foram instalados.

Fiquei estarrecida quando o Dr. Charles disse que somos
engessados por uma legislação do IEF, menor que a da Constituição
Federal, que nos garante, como republicanos, o direito à propriedade,
desde que não a dilapidemos. Ela é um bem de todos. Sou professora
de criancinhas de pré-escola e trabalho com o meio ambiente. Muito
dói em nossa alma, vermos os proprietários, de 70, 80, 90 anos,
morrendo de tristeza em nossa região.

Aqui houve um debate, em 26 de outubro, na Comissão de Direitos
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Humanos, sobre a condição das pessoas que lá estão vivendo. Choro
de tristeza, de angústia, ao ver o que o Estado faz conosco. Temos
levado ao Prof. Célio o nosso desabafo, e ele conhece o que estou
dizendo. Há um representante do IEF, Carlos Eugênio, que aqui não
veio.

Desde 1998, estamos debatendo com a sociedade. Não somos
ouvidos desde a nossa Câmara Municipal. Precisou alguém nos trazer
a esta Assembléia, para que, pelo menos, fôssemos ouvidos.
Queremos propor soluções viáveis para a subsistência das 150
famílias deles e de mais de 132 da nossa região, cujas pessoas estão
morrendo de desgosto! Vão lá ver os nossos próximos! Enquanto
protegemos os animais, os homens estão morrendo de tristeza! E a
nossa contribuição, como gente como todos vocês, como cidadãos
como vocês, responsáveis pela legislação, pela vida humana, pelos
vegetais e pelas plantas que estão ao nosso redor. Precisamos ouvir
mais, falar mais, debater mais, e não fazer leis duras, como estamos
vendo aqui. Somos sensíveis, somos humanos! Precisamos ouvir-nos
e nos sentar, e não colocar o IEF no Estado e considerá-los bandidos!
Já disse isso várias vezes, em vários encontros. Estamos debatendo
isso há muito tempo e somos tratados como os mais infames pela
nossa legislação! Está na hora de mudar o barco, o enfoque. Ontem
eu disse ao Dr. Célio: "Professor, mude o enfoque, porque aqui tem
gente, e atrás de nós vem gente". Por isso, estamos aqui.

Agradecemos ao nosso Desembargador pela luzinha de esperança
que nos deu. Nessas regiões, foram mandadas embora pessoas que,
hoje, estão escondidas naqueles morros, vivendo, criando suas
famílias, contribuindo com a Nação. Não são invasores de
propriedades públicas, mas acharam um lugar para cuidar da sua
família e viver como pessoas.

Essa é a nossa esperança neste debate. Que haja outros, para que
a sociedade possa participar mais, manifestando seus desejos e
necessidades básicas. Onde está o amparo? Onde está o psicólogo,
que vocês não mandaram? Onde está o emocional, que não foi
trabalhado? Onde está a justiça? Vocês falam de justiça social? Não,
da injustiça emocional, da injustiça psicológica de que essa gente está
padecendo. Isso não ocorre apenas conosco, mas com todos os
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parques estabelecidos sob esse foco. Mudem o foco! Trabalhem de
forma diferente! Comecem a mexer no ser humano, que é sensível!

Temos uma pequena propriedade, onde domestico animais. Como
são bravios, acaricio-os e os levo para onde quiserem. Somos
racionais, dotados de inteligência, de sensibilidade maior que os
animais. Se eles conseguem nos ouvir e nos atender, por que não
ouvimos uns aos outros? Nessa situação, deve haver equilíbrio.

São muitos parques, muitas pessoas sofrendo! Não queremos que
vocês aumentem o sofrimento de outras pessoas! O meu pai, por
exemplo, está lá, num morre-não-morre de desgosto. Outros
morreram. Um vizinho nosso foi hospitalizado, pois teve um enfarto.
Nem pôde vir a esta Assembléia no dia 26. Outro teve úlcera gástrica
por um período de dois anos, agora está no cemitério. E a família? E o
pessoal?

Cadê o IEF para amparar essa gente? Cadê o apoio psicológico,
emocional dessa gente? E isso é que tem-nos revoltado, e não a
criação de parques. E contra a forma de elaborar o programa, de
intervir como homem que estamos protestando. E vamos continuar
protestando, enquanto estivermos vivas. Enquanto houver lugar para
nos manifestarmos, estaremos lá para reclamar como ser humano.

Deixo aqui o meu parabéns para o doutor.
O Sr. Presidente - Agradeço a todos a tolerância, mas vale a pena

ouvirmos depoimentos, que, às vezes, sensibilizam-nos muito, e,
principalmente, o chamado núcleo duro do governo, para que possa
ser um pouco mais macio.

O Desembargador José Altivo Brandão Teixeira - Sr. Presidente,
não posso deixar de assinalar que considero um momento muito feliz
em minha vida participar desta audiência. Talvez este seja o momento
mais democrático que já vivi em toda a minha vida. Pela primeira vez,
realmente vejo o povo participar, pelas mãos da Assembléia
Legislativa, de uma oportunidade em que pode transmitir a sua
emoção, o seu sentimento.

Coube-me a parte mais gloriosa da intervenção da senhora, que é
justamente o elogio. Mas o elogio não é feito à minha pessoa, e sim a
esta Casa, que nos acolhe e convida e me convidou a proceder como
devem proceder os da minha profissão. Os Juizes já foram chamados
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de Ouvidores e deveriam continuar sendo Ouvidores por profissão,
por ofício e por sensibilidade, para serem capazes de ouvir as razões
daqueles que padecem com as ações do Estado.

Creio que o Dr. Charles, cuja experiência familiar é muito rica e orna
o seu caráter e a sua sensibilidade, terá também o sentimento, a
suscetibilidade necessária para perceber toda a dor da senhora.
Agradeço a manifestação de apoio e compreensão em relação às
minhas palavras. Também agradeço à Josefina.

Mais uma vez, repito, resta-me agradecer o convite que recebi, o
qual me propiciou participar de um processo democrático do povo de
Minas Gerais.

O Sr. Charles Alessandro Mendes - Até engasgo na hora de falar
sobre esse tipo de situação.

Primeiramente, por questão de lógica legislativa, quero dizer que a
Lei do Snuc não é do IEF, mas é uma lei federal, elaborada pelo
Congresso Nacional. Foi votada pelos representantes do povo. E,
como ente público, infelizmente temos que colocá-la em prática para
que não seja uma letra morta. Na prática, deparamo-nos com casos
assim, lamentavelmente.

A nossa vinda aqui hoje tem a finalidadê de chamar a sociedade,
para justamente tentarmos uma solução para, em casos como o da
senhora, não sermos injustos e tentarmos novas formas de se
fazerem unidades de conservação. Glória a Deus se conseguíssemos
fazer unidades de conservação em áreas onde não houvesse
ninguém para preservar o meio ambiente! Mas hoje, com a ocupação
do nosso território, isso é quase impossível.

A lei existente hoje não é do IEF, mas decorre da Constituição
Federal, art. 225. O direito de propriedade já não é imaculado, em que
não se consegue penetrar. Hoje o interesse social é maior. Mas
infelizmente deparamo-nos com casos como os de Grão-Mogol, de
Sete Salões e inúmeros outros, em que algumas pessoas que estão lá
preservam e outras, não. Não é o caso da senhora que está aqui, que
ajuda a preservar.

Então, quero deixar claro que a lei não é do IEF.
O IEF está aqui buscando uma solução para isso. E preciso mudar

da melhor forma possível. Queremos preservar também o homem.
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Esse desabafo da senhora é mais uma força que a senhora dá para
tentarmos fazer isso da forma menos dolorosa possível, ao mesmo
tempo preservando o meio ambiente, preservando o homem. O 1FF é
um órgão do governo. Não é ele que fará o resto. Estamos tentando
fazer nossa atribuição da melhor forma possível, da forma mais justa.
O Prof. Célio, meu Diretor, é uma das pessoas mais humanas que já
vi na vida. Com certeza, com o apoio dele, nossa equipe técnica que
vai a campo não fará nada para prejudicar as pessoas nem o meio
ambiente. Estamos tentando compatibilizar as duas coisas, mas
infelizmente o que temos hoje é o que está posto. Não é o IEF que
pôs.

Peço desculpas à senhora, se a preservação do meio ambiente
está-lhe causando um dano, está preservando para a senhora e para
nós também. A partir desta discussão, vamos tentar a melhor forma
de fazer isso. Até então é assim, porque nos foi colocado para fazer
assim. Desculpe-me.

O Sr. Presidente - Bom, temos duas perguntas, para terminar. Com
a palavra, o Sr. Marcos Amorim, da Associação Apícola da Alta Mata
Atlântica. Posteriormente, concederemos réplica ao Fábio Pedalino. A
Eliciene fica satisfeita se sua pergunta for respondida por "e-mail', o
que agradecemos, porque assim podemos economizar nosso tempo.
Obrigado.

O Sr. Marcos Amorim - Boa-tarde, senhores. Exmos. Deputados
Paulo Piau e Laudelino Augusto, Or. Charles, demais componentes da
Mesa, não vim fazer pergunta, vim debater. A preservação do meio
ambiente está trazendo dano para ela, mas não é a preservação do
meio ambiente, porque quem preserva é ela. Então, há uma diferença.
A preservação do meio ambiente está trazendo dano para ela, só que
o meio ambiente é preservado com ela lá dentro; então, não precisaria
trazer dano para ela. Essa é a situação de vários lugares.

Começo dando ênfase às palavras do Desembargador: "Mais
contrição e menos vaidade" - de ambas as partes: Estado e
sociedade. Vamo-nos colocar como irmãos e perceber que está
começando a haver um conflito. A Josefina, que nos assistiu ontem,
lida com pessoas na cidade e veio para cá, porque viu que está
havendo um grande conflito social na cidade e na área rural. Não está



235

havendo compatibilidade entre o Estado e a sociedade. Daqui a
pouco, partiremos para uma revolta social, o que ninguém quer. O
interesse é compatibilizar os dois lados, as duas partes. Para isso,
peço consciência. Não adianta chegar e dizer que, se a lei foi feita
assim, não será responsabilidade minha. Vocês não se encontram? O
Legislativo não se encontra com o IEF, que não se encontra com o
governo federal. Tudo bem, eu vou lutar. Enquanto repetirmos o
discurso do "quem fez foi ele', ninguém vai resolver nada. Como esta
é a Casa do povo, o povo tem de se entender, tem de conversar.
Estou vendo a aflição de uma pessoa, o desabafo de outra, o protesto
de outra. Na verdade, precisamos ter consciência sobre nossas
conversas e perceber que o atual modelo não está funcionando. Por
que não mudar? Por que não fazer uma contrição e dizer: "Espera aí,
estamos errados. Vamos ouvir um pouco, vamos mudar". E possível
fazer isso. Estamos aqui de braços abertos para isso. Queremos
sentar-nos, conversar. Do jeito que está, não está legal para nós.
Vocês estão percebendo isso.

Charles, foi dito que seu avô teve de sair de um lugar onde iria
passar uma ferrovia e que talvez, se ele soubesse que seria uma
reserva florestal, ele não tivesse morrido de desgosto; porém, várias
pessoas que precisam sair de suas terras morrerão de desgosto
porque queriam ficar naquela mata. Ele irá para um lugar que não é o
seu. Ele já não terá o seu círculo social. Ele está acostumado a
conversar com os passarinhos, a ouvir o barulho da cachoeira. Ele irá
morrer de desgosto independentemente de estar vendo a mata ser
preservada de longe.

Precisamos ter consciência de que o pequeno produtor rural não é o
problema. Estamos vendo que essas unidades de conservação estão
sendo feitas por causa de impacto ambiental de uma empresa, de
uma rodovia, de uma ferrovia. Para justificar esse impacto ambiental
está havendo a opressão do povo. Isso não é solução. Não estamos
alcançando o objetivo certo e verdadeiro da situação. A humanidade
precisa olhar o que está ocorrendo com o petróleo, com a monocultura
do agronegócio que está acabando com a floresta amazônica. Estão
plantando soja na Amazônia para alimentar galinha na China. Um dia
em que o Legislativo e o governo federal não olham a Amazônia, são
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milhares de florestas que serão derrubados. Essa discussão aqui está
sendo válida, mas o povo não é o problema do meio ambiente. Isso
tem que ficar bem claro.

A situação do meio ambiente está muito séria. São as geleiras que
estão se deslocando, é furacão, é tempestade, é a natureza
mostrando que tem de haver um basta nessa situação. E não é o
pequeno produtor rural o culpado. A situação dele tem de ser olhada.
O produtor quer ficar na terra, mas, se não dá para ficar, não pode
haver uma desapropriação administrativa, sem antes pagar. E o que
está ocorrendo na nossa área.

O Estado se apossou da nossa área desde 2000. Estão falando que
vão juntar R$40.000.000,00 por ano e que precisam de
R$400.000.000,00. Só R$400.000.000,00 é pouco, porque o hectare
custa aproximadamente R$1.000,00, e ninguém vai querer. Serão
precisos R$1.200.000.000,00. Ou seja, isso não ocorrerá em 30 anos.
Em 30 anos ficaremos impossibilitados administrativamente? O que
irá acontecer? Estamos querendo uma solução prática. O Estado se
apossou das nossas terras porque não há indenizações. O
Desembargador disse uma frase que me marcou, que precisamos ter
mais confiança e menos desconfiança, mas para isso é preciso que o
Estado seja um bom pagador. Numa relação, terei crédito, se for um
bom pagador. O povo espera que o Estado seja um bom pagador ou
que seja um bom ouvidor e perceba que a solução não é pagar, mas
deixar o irmão morando lá, porque não é ele que causa o problema
ambiental. Talvez na parte da tarde possamos continuar esse debate.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Essa é a beleza da democracia. Eu dizia ao
Deputado Laudelino Augusto que o time dos brasileiros conscientes
está aumentando. E a partir dessa torça conjunta que faremos o
governo andar certo. Democracia é o povo mandando o governo
fazer, e não o governo mandando o povo fazer aquilo de que ele não
participou.

Que bom que a situação está melhorando. Você disse algo muito
interessante. O seminário terá prosseguimento à tarde. Falaremos
sobre os aspectos sociais da regularização e a efetividade das
unidades de conservação estaduais. Não encerraremos o debate
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nesta manhã. Foi muito útil e abrangente a sua exposição.
O Sr. Fábio Pedalino - Pedi a réplica porque falei uma coisa, e

entenderam outra. Agradeço ao nobre amigo que respondeu à
pergunta, pois ficou demonstrado que a sociedade civil fala uma coisa,
e o Estado entende outra.

Aquele rapaz disse algo importantíssimo, mas ninguém prestou
atenção. Se o dinheiro das unidades vem das compensações, então,
temos de destruir para fazer parques. Qual a lógica disso? Faz-se o
decreto de papel, como disse o Promotor, sem dinheiro nenhum. Não
tem dinheiro para nada. Qual é o orçamento que o Estado tem para
parques? Nenhum. O Estado tem algum amor pelo Estado? Será que
tudo que existiu e subsistiu se deve a essa senhora e às pessoas que
realmente amam a natureza e são massacradas? Onde está
conservado, é justamente onde o Estado vai tomar o valor das
pessoas. Isso é o que tem acontecido. Se o Estado não acredita em
nós, temos de fazer as RPPNs, que o Prof. Célio criou para resolver
essas questões, mas isso não está sendo compreendido. As RPPNs
são uma garantia de que a sociedade civil tem competência para
preservar o meio ambiente. A sociedade não aceitará uma lei que,
pelas suas conseqüências, é ruim. Repito: a lei é ruim. Seguindo uma
lei ruim, estaremos fazendo papel de quê, de idiotas? Temos de criar
uma lei decente, consultando quem mora na roça e no mato sobre a
conservação ambiental, porque quem mora na cidade não conserva
nada. Teremos de fazer com que os ambientalistas usem terno? Que
ambientalistas serão esses? Os que conheço estão no meio do mato,
cuidando do seu trabalho. O povo da roça não tem voz. Represento-
os em parte, porque eles não sabem ler. Ninguém pode alegar
inocência por desconhecer a lei, mas a nossa população é analfabeta.
Que premissa é essa? Precisamos de um Estado moderno, que
abranja desde o menor ao maior. Do fundo do coração, agradeço a
esta Casa e a todos os colegas presentes, porque a questão não é
pessoal. Todos os presentes, principalmente o Dr. Célio, de quem
gostamos demais, são pessoas dignas e bacanas, que defendem os
seus pontos de vista. Só queremos defender o nosso ponto de vista.
Obrigado.

0 Sr. Presidente - E injusta essa relação Estado e sociedade. Se
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ficarmos devendo ao Estado, seja Município, seja Estado, seja União,
por um dia sequer, multas e correção monetária serão aplicadas, e a
dívida virará uma bola de neve. Quando o Estado nos deve, se a
dívida vai para os precatórios, a demora é de 20 ou 30 anos.
Realmente, percebemos que essa relação não é justa. Ela é
absolutamente injusta. O Estado tem de ser modernizado sim, porque
ele está ruim. Temos de ter consciência disso.

Com a palavra, para as suas considerações finais, o Dr. Charles.
O Sr. Charles Alessandro Mendes - Gostaria de deixar bem claro

que está havendo uma confusão. Não se cria unidade de conservação
com dano. Cria-se a unidade de conservação, e, com o dano,
tentamos regularizá-la. Então, não é a indústria do dano que está
criando as unidades de conservação. Elas têm de ser criadas com a
sua finalidade, que é a de preservar. O dano é mais uma arma que o
Estado tem para servir vocês, como cidadãos, e para cobrar daquela
empresa que o está gerando para preservar o ambiente para as
gerações futuras. Não invertamos a lógica, por favor.

Quanto à legislação, infelizmente a lei não abrange todos. Nas
unidades de preservação, não há pessoas iguais. Há vocês que
preservam, mas, por outro lado, há pessoas que não estão nem aí
para a lei: abrem clareiras com trator, plantam e acabam com a
biodiversidade. Infelizmente, a lei é justa de um lado e injusta de
outro. Não queremos excluir nada. Porque lá está errado, não temos
de seguir o errado. Este debate é exatamente para mudar a
mentalidade. Você falou em ambientalista de terno e gravata. Sou
advogado, mas, quando estou no campo, uso botina, chapéu, ando a
cavalo. A Dra. Fernanda, do Itec, prova isso em todos os relatos.
Estou aqui de terno e gravata apenas para atender à formalidade da
Mesa, mas gosto mesmo é de estar em campo. Sou de família rural. O
Ronaldo, que é biólogo e coordenador do Núcleo, também se veste da
forma mais despojada e natural possível para ter um fácil diálogo com
o produtor rural. O que queremos é mudar; não queremos que as
coisas permaneçam como estão.

Por favor, pessoal, não fiquemos na lógica de que se precisa do
dano para conservar. Vamos conservar, e, se houver realmente o
dano, aproveitemos o máximo do que esse dano está gerando para
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preservamos o que ainda existe. Vamos compatibilizar. A lei tem de
mudar para privilegiar as pessoas que preservam, mas, ao mesmo
tempo, tem de abrir o olho para quem está dentro dessas unidades e
não as preserva. Temos de separar o joio do trigo. Vocês preservam,
mas outros estão acabando com o que deveria ser conservado.
Sigamos caminho com um novo método capaz de mudar o que está
posto.

O Desembargador José Altivo Brandão Teixeira - Agradeço o
convite à Assembléia, ao 1FF e aos presentes. Amigos, senti-me aqui
como em uma missa. O ápice da missa católica é a comunhão, e aqui
estive em comunhão de idéias e de sentimentos. No passado, o final
do rito sacramental era a conclamação em latim "sursum corda",
corações ao alto. Assim também termino minha participação neste
debate: Corações ao alto! Muito obrigado.

O Sr. Ronaldo César Vieira de Almeida - Ao mesmo tempo que
agradeço a oportunidade de externar as perspectivas que permeiam
as propostas para essa grave questão da regularização fundiária, faço
questão de frisar que não há nenhuma relação entre o impacto
ambiental e a criação de unidades de conservação. Não existe essa
lógica. E absolutamente necessário - e diria mais, imperioso - que se
desvincule qualquer relação de causalidade entre essas duas coisas.
Na verdade, o instituto da compensação ambiental existe porque
existe o significativo impacto, assim definido em lei. As comunidades
locais não podem ser prejudicadas pelo progresso, e, quando falo em
comunidade, refiro-me aos bichos e plantas sem teto; aos peixes que
nos alimentam e às comunidades aquáticas, que fazem com que
possamos beber água limpa e límpida todos os dias. No dia em que
pudermos fazer hidroelétricas que não causem nenhum dano
irreversível a essas comunidades; No dia em que pudermos promover
ou repromover a conectividade de "habitats" e de fragmentos que
fazem com seja absoluta a preservação da biodiversidade para as
gerações futuras, aí, sim, estaremos falando em sustentabilidade
desses sistemas.

Gostaria apenas de deixar uma mensagem: não há absoluta relação
de causalidade entre impacto ambiental no processo de licenciamento
com a criação de unidades de conservação. Isso apenas reflete que,
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dessa maneira, é possível que se exerça o instrumento econômico da
compensação ambiental para a promoção de implantação e efetivação
das unidades de conservação. Obrigado.

O Sr. Ênio Marcus Brandão Fonseca - Quero lazer uma última
observação para dizer que acreditamos na evolução do
relacionamento entre as partes, frente a questões de visões
diferenciadas. Até pouco tempo, o setor elétrico promovia suas
desapropriações exclusivamente embasado naquilo que está disposto
na legislação: indenização devida e justa em dinheiro; e essa era a
única alternativa praticada. Recentemente, em razão da evolução da
articulação social, e, interessantemente, pela mobilização do próprio
poder público licenciador, representado pelo Ibama e pela Feam, um
órgão da Secretaria do Meio Ambiente, houve avanços. Hoje, as
negociações dos grandes empreendedores, que são empresas de
concessão pública, que devem obediência à legislação, trazem
significativos avanços na metodologia com a inclusão de outros
processos: o reassentamento coletivo; e o reassentamento individual,
além do pagamento. E nesses reassentamentos, a utilização de
quantitativos de terra adequados à sobrevivência; a implantação, por
conta do empreendedor, de infra-estrutura - de desmatamento, de
preparo do solo, de colocação de água e de luz, e de implantação de
escolas e de acesso adequados -; o fornecimento, numa primeira
etapa, de insumos agrícolas; e o acompanhamento psicossocial para
garantir que esse processo, que é impactante para a sociedade e
também muito caro para o empreendedor, mas que, ao ser
implementado, minimiza o anseio e o sofrimento daquelas pessoas
que são obrigadas a se deslocar por um interesse maior da
coletividade. A implantação de unidade de conservação se enquadra
nesse contexto. A implantação de uma usina hidrelétrica também,
porque o fornecimento de energia é de interesse público, é uma
concessão pública.

Ainda existem caminhos a serem trabalhados. O Deputado Paulo
Piau está indo a Brasília. E, se houver entrave para que o poder
público trabalhe a questão do impedimento legal, que ele possa, em
Brasília, fazer as adequações e as mudanças na legislação para
permitir um processo mais moderno, que valorize a indenização
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daqueles benefícios que possam ser incorporados em valores
financeiros para aquelas populações atendidas. Muito obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sinceramente, estou em dúvida se
devo ou não me manifestar. Estivemos refletindo sobre um texto de
Rubem Alves cujo título é "Escutatória". E muito interessante, pois diz
que falamos muito e ouvimos pouco. Tudo o que ouvimos resultou
neste ciclo de debates. Depois de muitas manifestações, será que
ainda devo falar? Vou arriscar-me.

Ontem apresentei uma emenda porque, no nosso orçamento, não
há nem rubrica para regularização fundiária. Ontem apresentei uma
dúvida num ciclo de debates para a regularização das unidades de
conservação. Quis polemizar para ver se há casos em que as pessoas
que moram ali estão preservando a área, como mostram os exemplos
de hoje. Não é isso que queremos efetivamente? Trata-se de
conversar, buscar parcerias, entendimentos, interesses públicos e
interesses do Estado, como disse o Dr. Brandão. Quero aprofundar-
me nessa questão. Entendemos que a razão de ser do Estado, assim
ensina a doutrina social cristã, é exercer o poder que emana do povo
em benefício do próprio povo.

Ontem afirmei que apresentei uma emenda ao PPAG, propondo
uma rubrica, aproveitando uma já existente no IEF. Apenas
acrescentei um item: fazer a regularização fundiária. Entretanto, as
fontes são a 31 e a 61, ou seja, a compensação ambiental ou o
Fhidro. E não há esses recursos ordinários. Outra emenda
disponibilizaria algum recurso ordinário, e, se de fato o Estado quiser
preservar algumas áreas, que dialogue com a população e os
moradores. Quem sabe priorize as áreas onde não há moradores,
onde há grande destruição, aquelas que os moradores não querem
preservar ou as áreas destruídas pelas atividades que exercem? E,
relativamente àquelas que os moradores preservam, que vá
conversando, priorizando, orientando-os sobre educação ambiental,
melhorando o convívio com a natureza. Estou pensando alto. Essas
são as duas emendas a que me referi ontem.

Antes não se exigia audiência pública para fazer uma unidade de
conservação, ao contrário de hoje. Numa audiência no Jequitinhonha
sobre a mata escura, foi dito que, para reserva biológica, não se exige
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audiência pública. Para um bem maior, estabelece-se e decreta-se
que é reserva biológica. Lá existe uma questão federal porque há
quilombolas e populações tradicionais. Defendemos, com gestões no
governo federal, que, mesmo no caso de reservas biológicas, deve
haver audiência pública para a população ficar consciente e ser
parceira. Garanto que, com bom senso, conversa e diálogo, chega-se
às conclusões. Há o princípio da precaução ambiental. Temos
também a precaução democrática, econômica e a vital. Vejam as
pessoas que morreram.

Li, em algum lugar, que, no Japão, queriam ampliar um aeroporto,
mas precisariam desapropriar alguns sítios. Com  muito dinheiro,
conseguiram desapropriar vários, mas um senhor de mais de 80 anos
não concordou, dizendo que nasceu ali e ali queria morrer. E sua
vontade foi respeitada. Deixaram de ampliar o aeroporto e esperaram
até que ele morresse para fazer a obra. E uma questão cultural.

Então, vamos paralisar um empreendimento em Minas Gerais
porque temos que respeitar alguém que não quer sair daquele lugar?

Claro, é preciso bom-senso e diálogo. Entendo que estou agindo
como político se estou representando um desejo, um anseio da
sociedade, de um indivíduo, desde que se converse a respeito; que,
com bom senso, cheguemos a uma conclusão.

Ao conversar com o Dr. Brandão, citei aquela frase que repetimos
sempre: democracia dá trabalho, mas vale a pena. Democracia é uma
conquista, um aprendizado. Dá muito trabalho ouvir as reivindicações.
As vezes realizamos reuniões com empreendedores que precisam
fazer certos empreendimentos e dizem que irão criar empregos e
gerar renda. Isso também é legítimo. Precisamos da sabedoria de
Salomão, partir a criança ao meio e dar a metade para cada mãe. No
final das contas. Salomão agiu certo, e a mãe verdadeira ficou com a
criança.

O Dr. Brandão falou sobre a comunhão. O mesmo texto que fala
sobre a escutatôria fala sobre a beleza, ou seja, que a comunhão é o
encontro da beleza de um com a beleza de outro. Hoje estamos tendo
um encontro de belezas aqui. O que mais desejamos é resgatar a
beleza original, que é a criação de Deus. Desejamos acabar com as
feiúras e resgatar as belezas.
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Estivemos em Coronel Murta. Porque se falou na construção de uma
barragem, moradores que seriam atingidos apresentaram problemas
mentais com a perspectiva de serem obrigados a saírem de lá. Estou
fazendo eco às palavras das duas companheiras.

Não tenho coragem de ler este documento que tenho em mãos.
Célio, leio ou não leio? Como não posso decidir sozinho, porque é
uma decisão de grupo, vou lê-lo. E um abaixo-assinado que está à
disposição dos interessados. Vamos entendê-lo: a Serra de Ouro
Branco está correndo risco em função de uma proposta de construção
de um loteamento, de transformação em glebas para sítios,
empreendimentos. Não sabemos bem. Cidadãos e ambientalistas
querem defender a área que será loteada. Neste abaixo-assinado,
solicitam que se pense, após a realização de estudos técnicos e
audiências públicas, que devem ser feitas, porque estão legalmente
previstas, na criação de um parque estadual, que será denominado de
Parque Estadual Serra de Ouro Branco, nos Municípios de Ouro
Branco, Ouro Preto e Congonhas. Lembram que a Serra de Ouro
Branco já é tombada pelo lepha, faz parte da Estrada Real.

Não farei a leitura de todo o texto para não ficar muito longo, mas os
interessados poderão lê-lo. Por que disse que fiquei em dúvida se
faria ou não a leitura deste abaixo-assinado? Como foi dito, vamos
criar outra unidade de preservação? Os habitantes foram ouvidos?
Serão ouvidos, porque existe uma audiência pública marcada para
ouvi-los. Quem será atendido? Penso que a partir deste ciclo de
debates essa relação deverá mudar muito, teremos mais diálogo.
Como foi dito, alguns técnicos representam o IEF, que tem a
obrigação, por lei, de fazer isso ou aquilo. Os representantes da
população atingida estão aqui apresentando reivindicações legítimas.
A política também é a arte de fazer as pessoas chegarem a um
consenso. Queremos a efetividade, a preservação.

Já citei em outro encontro algumas aberrações. Cito, por exemplo,
um fato que ocorreu no horto florestal de Itajubá, durante a realização
de uma reunião sobre educação ambiental com colégios, professores,
etc. No finalzinho, algumas pessoas sumiram. Como a presença delas
estava sendo requisitada, saímos para procurá-las. Foram
encontradas no portão de entrada fumando e bebendo refrigerantes
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em latinhas de alumínio, que eram jogadas no chão após esvaziadas.
Havia um grande lixo na porta do horto florestal. Ao serem indagadas
sobre o que estavam fazendo, alegaram que dentro do horto não
poderiam fumar, não poderiam fazer isso nem aquilo.

Precisamos ter consciência de que todo o planeta é uma área de
proteção ambiental, de que toda a sua extensão precisa ser protegida.

Estou alongando-me muito, e à tarde teremos mais oportunidade de
falar. Agradeço as manifestações da parte da manhã. Penso que
estamos atingindo o objetivo, criando muitas angústias, mas a
esperança é maior. Acreditamos no ser humano. Obrigado.

O Sr. Presidente - Também quero trazer aqui um tato. Na cidade de
Nova Ponte, há uma ETE que funciona há oito anos. Na troca de
Prefeito, este se esqueceu de pedir a revalidação da licença de
operação, que vencia em março deste ano. Em julho, técnicos da
Feam estiveram lá, fizeram a vistoria, e tudo estava normal. Depois,
enviaram uma carta ao Prefeito em que solicitavam fosse realizado
todo o processo de licenciamento novamente, O Prefeito veio para dar
início ao processo, e foi comunicado pela Feam que iria perder o
ICMS Ecológico. O que o Prefeito teria de fazer nesse caso? Parar o
funcionamento da ETE e jogar o esgoto dentro da represa de Nova
Ponte. Vejam que escândalo poderia ocorrer por causa de um papel,
de uma omissão. Nesse caso, o mais importante é que a preservação
ambiental não é um documento. Está na regra, está na lei, mas é uma
questão de bom-senso. Pior: ouvi o Prefeito dizer o seguinte: "Se
contrariarmos a técnica da Feam, depois ela vai nos marcar". Ora, a
relação do governo com a sociedade não pode ser marcada por uma
relação de medo. Tem de ser uma relação de parceria que interesse a
todos, caso contrário a ditadura estará muito pior que imaginamos.
Estou dizendo isso para que possamos realmente evoluir.

Em uma das minhas últimas intervenções nesta Casa, quero fazer
menção ao Deputado Laudelino Augusto, que não foi reeleito. Se
tivesse de citar três Deputados que mais produzem nesta Casa, o
Deputado Laudelino Augusto estaria na minha relação, mas,
infelizmente, ainda há deformação nos processos eleitoral e
democrático. Muitas vezes, quem não compra voto não volta.
Deputado Laudelino Augusto, quero dizer que V. Exa. deixa a sua
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marca. Vá em frente. Queremos vê-lo disputando as próximas
eleições. Quem sabe, daqui a quatro anos, teremos no Parlamento
brasileiro pessoas que não sejam apenas despachantes de
orçamentos e que desvirtuam todo o processo eleitoral? Queremos
que você enfrente e compreenda este momento pelo qual o Brasil
passa.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, a opção de vida
que temos não depende tanto de um cargo. E claro que a estrutura da
Assembléia ajuda muito. Mas continuaremos nosso trabalho.
Esperamos que haja mais cidadãos e cidadãs atuantes e que os
representantes possam, de fato, representar.

O Sr. Presidente - Para terminar, quero enfatizar a fala da Rita - não
porque foi a melhor, pois aqui houve posições muito interessantes e
sábias -, mas porque ela se emocionou. Acho que a emoção faz parte
da nossa vida. Quero lembrar o Papa João Paulo II, que várias vezes
repetiu esta frase: 'Todos queremos a paz, mas poucos querem fazer
justiça'. E não há paz sem justiça.

A justiça tem de começar dos maiores - não podemos abrir mão
disso -, e a justiça maior começa por quem está no governo, seja o
Prefeito, o Vereador, o Deputado Estadual, o Governador, o
Congresso Nacional ou o Presidente da República. Não podemos
inverter essa lógica.

Vamos torcer para que o Congresso Nacional avance. Tenho
esperanças nessa próxima legislatura, porque, com tanta pancada
que houve, não é possível que isso não sensibilize a cabeça e o
coração das pessoas.

Estamos avançando, mas espero que as pessoas não sejam
simplesmente despachantes de orçamento, como disse o Procurador
Pedro Táxi, em uma palestra em Belo Horizonte. Espero que as
pessoas trabalhem para simplificar este país, ou seja, desburocratizá-
lo, a fim de que a sociedade seja mais leve, que as coisas sejam mais
justas e que as pessoas tenham mais alegria de viver. O peso está
muito grande, por isso, daqui para a frente, esperamos um Brasil mais
justo.

São 21 anos de democracia ininterrupta, o que é recorde nos 506
anos de Brasil. Isso nos dá a esperança de que, com 25, 30, 40 ou 50
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anos vamos inverter esse fluxo. Ao invés de as ordens serem ditadas
de cima para baixo, o povo é que vai ditar as normas para que os
governos cumpram, e aí estaremos vivendo uma democracia plena.

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

convidados e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 442 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 24/11/2006

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Silvério Seabra da Rocha - Palavras do Sr. Luiz Antônio Chaves -
Palavras do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Palavras do
Sr. Affonso Damásio Soares - Palavras do Sr. Célio Murilo de
Carvalho ValIe - Palavras do Sr. Antônio Augusto Tonhão de Almeida -
Palavras do Sr. José Noel Prata - Leitura e aprovação de moção -
Exibição de vídeo - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - João Leite - Laudelino Augusto.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 14h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos.
Srs. Deputado Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio
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Ambiente desta Casa e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas; Silvério Seabra da Rocha, Analista Ambiental
do IEF; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG; Eduardo
Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Fetaemg; Affonso
Damásio Soares, engenheiro-agrônomo, Superintendente Técnico da
Faemg; Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor de Pesca e
Biodiversidade do IEF; Antônio Augusto Tonhão de Almeida, Gerente
do Parque Estadual do Rio Preto; e José Noel Prata, proprietário da
reserva particular do patrimônio natural Vale Encantado, em Uberaba.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do ex-

Deputado Roberto Amaral.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a dar continuação ao
ciclo de debates "Regularização Fundiária das Unidades de
Conservação do Estado de Minas Gerais", com a apresentação dos
painéis "Aspectos Sociais da Regularização" e "Efetividade das
Unidades de Conservação Estaduais".

Palavras do Sr. Silvério Seabra da Rocha
Exmo. Sr. Deputado João Leite, meu prezado companheiro de

espécie, de bicho; Deputado Laudelino Augusto, meu companheiro;
demais representantes da Mesa; depois de tanta fala sobre os
aspectos jurídicos e formais da regularização, queria fugir disso. Aliás,
havia preparado uma apresentação nesses termos. Fui, por assim
dizer, o preparador de toda essa parafernália orçamentária por parte
do IEF.

Peço desculpas aos representantes dos movimentos de
comunidades e dos movimentos populares pela falta de capacidade
pessoal de os agentes técnicos não se comunicarem com os
integrantes desses movimentos. Sou também culpado por essa
distância. Muitas pessoas reclamaram desse distanciamento entre o
Estado e os participantes da sociedade.

Há, apresentação, um quadro com grandes números de toda a
necessidade da regularização fundiária.

Pelas intervenções que houve, senti que as pessoas estavam
interpretando o resultado do que estávamos apresentando de maneira
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diferente da que queríamos transmitir. Quando falamos no custo do
hectare por área desapropriada, não estamos dando uma imagem de
que aquele parque ou aquela propriedade específica terão custo de
R$1.100,00 por hectare.

Fizemos um levantamento de custos de terra, pois vamos
desapropriar, queremos orçamento. Como chegaremos a um total?
Então usei do meu conhecimento de economia, do meu "economês",
que a esta altura já está bastante desgastado, depois de 35 anos de
formado e já no final da carreira do 1FF, para fazer aquele quadro.

O que foi utilizado? Foram utilizados os preços básicos praticados
pelo Incra para desapropriação, os preços de regularização de terra
devoluta pelo Iter - esses custos aparecem ali - e os preços de
imóveis informados na parte comercial dos veículos de comunicação
da Capital durante o período do levantamento. Obtemos um custo
médio, que aparece ali. Há custos de áreas no Norte do Estado que
são de R$400,00 por hectare para a regularização e custo de
R$30.000,00 por hectare em Belo Horizonte. Somando, é a média. A
velha média do economista que muitos dizem: compramos um frango
e somos dois; eu vou comer meio, você pode comer ele inteiro.

São aspectos que nos levam a dizer isso e dizer também que, com
esse dinheiro, dá para fazermos regularização. Mas não é esse o
aspecto básico da regularização. Trataremos de conflitos, da questão
social, do impacto - não o ambiental, mas o social - da regularização.

O que entendemos por isso? Faço consultas públicas, só neste ano
realizei 12, quase todos esses interlocutores do movimento social já
me conhecem. A questão básica é: "por que existe o impacto?".
Primeiro, porque "desapropriar" é um termo jurídico, e não há outro
para falarmos às pessoas. Na realidade, quando se diz que o Estado
terá posse e domínio de uma área, ele vai desapropriar, porque ele vai
tirar do particular o próprio, para ser do coletivo.

Nós, viventes da sociedade capitalista, quando vamos para um meio
tradicional, que é a maior parte das unidades de conservação criadas
depois do Parque do Rio Doce e estão localizadas no Norte do Estado
e no Vale do Jequitinhonha, estamos diante de uma sociedade que
tem uma lógica diferente de apropriação da terra. O sistema
capitalista, quando é transportado para um meio tradicional,
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desarticula tudo que existe lá. Nós, do Vale do Jequitinhonha,
conhecemos de perto o resultado do reflorestamento.

O reflorestamento desarticulou o modo de vida, porque o impacto do
sistema capitalista do meio tradicional tem como resultado a
modernidade, que, por sua vez, é desestruturante. A maneira de
apropriar terra na sociedade moderna é a apropriação titulada, cujos
limites são definidos. Além da posse, tenho título cartorial. No meio
tradicional, a apropriação é coletiva, e a lógica é outra. Nós, do Vale
do Jequitinhonha, sabemos que o geral é área de todo o mundo e que
o título de propriedade é muito menor que a posse. A posse
escriturada é pequena, mas a coletiva é muito grande. Essa é a
diferença. Então, quando trouxemos uma maneira capitalista de o
Estado apropriar a terra, provocamos um choque. O Estado não fará
uma unidade de proteção apropriada no sentido cartorial coletivo. Não
existe isso. O Estado diz que, na área de posse e domínio, na área de
proteção integral, ele precisa ter posse e domínio ao modo capitalista,
com escritura, registro, divisas, marcos georreferenciados, cercas.
Está aí a primeira causa do conflito, a maneira de ser do sistema
capitalista, a maneira de ser e de viver das comunidades tradicionais.

O que deveria ter sido feito, que não foi feito até hoje? Um estudo
socioambiental mais bem elaborado de cada situação. Isso é o que
começamos a fazer a partir de 2003, por meio de estudos e dos
períodos abertos à consulta pública, para que essas áreas sejam
delimitadas. Temos um exemplo bem recente, a formação de equipes
e grupos, cujo produto resultou na pré-criação do Parque Serra do
Intendente, em Conceição do Mato Dentro. Fizemos um levantamento
e marcamos a terra seis vezes. Fizemos seis marcações para haver
entendimento entre a comunidade rural e a urbana, que pressionou o
IEF de diversas maneiras para a existência desse parque. Esse é o
primeiro impacto.

O segundo impacto vem depois da criação, quando a pessoa tem
que ser realocada. Aí entra o modo de vida. Como podemos entender
esses diferentes modos de vida? Realizando estudos, um histórico do
assentamento da população e da apropriação das terras. Temos mais
unidades de conservação criadas, tanto em número quanto em
extensão territorial, no Norte do Estado, no extremo Noroeste. Os



250

primeiros habitantes foram os índios. Depois, entre os índios e a
população branca, no século XVII, houve a intercalação da população
negra, com a formação dos quilombos. Do intercâmbio desses grupos
distintos - o branco, com sua lógica de apropriação; o índio e o negro,
com a de coletivização das áreas utilizadas -, houve a formação e a
estruturação do assentamento antes de nossa chegada: terras usadas
coletivamente e terras apropriadas. Nas terras usadas coletivamente
há a produção da pequena agricultura, da agricultura de subsistência.
Nas outras, temos a agricultura ligada ao agronegócio, uma maneira
diferente de se apropriar da terra.

Então, a relocação de famílias ali visa exatamente a atender as
pessoas que não querem ou não são capazes de ter um modo
diferente de vida. Lá no Norte de Minas, o Ibama, para a criação do
Parque Grandes Sertões e Veredas, criou três assentamentos por
meio da relocação: Sertão, Veredas e Chapada Gaúcha. Mas mesmo
isso causou impacto social, em decorrência da questão da escolha da
terra: é muito difícil relocar uma sociedade acostumada a plantar em
biomas diferentes, pois cada bioma diferente resulta em uma maneira
de ser. Temos os agricultores tradicionais do brejo, como os das
Veredas e dos Alagados; os de Capão e Cerrado, que são os
agricultores de encostas e grotas; e os vaqueiros do Cerrado. Com
essa gama de problemas e situações, são muitos os conflitos de que
tivemos notícia hoje e que já conhecíamos por meio da consulta
pública.

Era isso que queria levantar. Não há muito mais a dizer, pois a
questão jurídica da regularização já foi bastante abordada por
pessoas que têm maior conhecimento. Queria colaborar, então,
esclarecendo a questão dos conflitos sociais decorrentes do modo
diferente de ser do Estado, que tem uma maneira capitalista de
apropriar-se das áreas, e dos moradores tradicionais, que têm uma
apropriação coletiva. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Sr. Luiz Antônio Chaves

Deputado João Leite, Deputado Laudelino Augusto, demais
membros da Mesa, debatedores, senhoras e senhores, primeiramente
quero registrar a importância de discutir aspectos sociais da
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regularização fundiária. Isso é tão importante ou mais do que discutir o
que deve ser preservado. Se fizermos uma retrospectiva da criação de
nossas unidades de conservação, não só nos Estados, mas também
no País inteiro, lembraremos que certamente grande parte das
unidades e parques mais antigos foram criados por meio da força
pública, sem levar em consideração as famílias que viviam sobre
aqueles territórios. E, por meio da força pública também, essas
famílias foram compelidas a desocupar suas posses, recebendo ou
não indenizações. Em conseqüência disso, vemos hoje famílias que
debatem nos tribunais, em processos que se arrastam por mais de 30
anos, pleiteando, quem sabe, ainda a justa indenização.
Posteriormente, os parques criados, as unidades de conservação
criadas levaram em consideração quase que exclusivamente aspectos
ambientais. E, mais uma vez, não se consideraram grande número de
famílias tradicionais, comunidades quilombolas que viveram naquela
região historicamente.

Deparamos ainda com problemas muito maiores. Cito um exemplo
recente de fato que não deveria ter ocorrido: a reserva biológica da
Mata Escura no Município do Jequitinhonha. Por meio de um decreto,
o governo federal cria essa unidade, e sabemos que é a mais restrita
de todas. Uma reserva biológica, abrangendo ali mais de mil famílias
de pequenos agricultores tradicionais, uma comunidade quilombola,
dois assentamentos de reforma agrária; e hoje, depois de criado o
decreto, nem mesmo o Ibama sabe o que fazer.

Felizmente, nos últimos tempos começaram a valorizar esses
aspectos sociais - e recentemente, Minas Gerais vem fazendo isso,
somos prova disso, pois participei de várias consultas públicas.
Entendeu-se que não há como discutir separadamente o aspecto
ambiental e o aspecto social. Daí, pela primeira vez, começaram a
ouvir as famílias envolvidas naquela região. Começou-se, de fato, a
pensar em uma unidade que tivesse a participação da comunidade.
Aliás, na sua própria preservação, para evitar aquilo que vem
ocorrendo em todas as áreas criadas no Brasil inteiro, através de um
ato de força, e que até hoje, não regularizadas, enfrentam todo tipo de
depredação e destruição, de caças clandestinas, de retirada de
madeira, palmitos que são retirados e contrabandeados, animais que
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são contrabandeados e garimpos feitos clandestinamente. E o poder
público, de repente, vê-se impotente diante de tamanho problema.
Estamos discutindo uma questão extremamente importante e,
felizmente, estamos hoje abordando essa questão social. Agora, pela
primeira vez no Estado de Minas, o órgão de terras assumiu a
condição determinada pelo decreto. Cabe a ele a regularização
fundiária, e ele assumiu essa condição em parceria com o IEF.

No entanto, na prática, há diversos problemas a enfrentar. Quando
se fala em regularização fundiária, entende-se que seja feito todo
aquele trabalho de exclusão das áreas inseridas no perímetro maior;
todo esse trabalho de georreferenciamento, o estudo da cadeia
dominial, que identificará o proprietário daquela gleba e se porventura
aqueles documentos apresentados são legítimos ou não. Temos aí o
primeiro impasse, não temos consenso ainda de como essa cadeia
dominial deve ser analisada, se na íntegra ou se admitido um período
temporário, trintenário, cinqüentenário, o Código Civil. E o primeiro
grande impasse que o Estado precisa resolver.

O segundo grande impasse são as famílias de pequenos produtores,
posseiros que não têm documento da terra. A terra é pública, e são
posseiros, legítimos proprietários porque ali estão há muitos anos,
mas o Estado não chegou a tempo para reconhecer o título de
domínio dessa propriedade. Esse também é um impasse dentro do
Estado, o que se deve fazer? Indenizar, como seria feito normalmente
com os proprietários médios e grandes? Não, porque eles não teriam
nenhuma indenização, uma vez que a terra é pública e devoluta.
Benfeitorias não há, apenas um casebre, um rancho de palha, alguns
pés de bananeira e uma rocinha para sobrevivência. Isso são
impasses. Entendemos que essas famílias devem ser atendidas
prioritariamente por meio do reassentamento, em condições melhores,
até mesmo para compensar o fator cultural, a que poucos dão valor,
mas que pará eles é muito grande. Não é fácil abandonar uma terra
tradicional, onde nasceram e criaram seus filhos, e ir para outra mais
distante. O Estado precisa clarear sua posição. O Iter, que não tem
competência para determinar nem sequer o valor das indenizações,
também não tem a atribuição de pensar se essas famílias devem ser
reassentadas ou não, apesar de defendermos essa posição. Penso
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que também deveria ser a posição do Estado e do IEF. Precisamos
aprimorar a análise dessa questão.

Em relação às indenizações já esperadas, uma vez que estamos
falando de parques criados há muitos anos, as famílias estão
aguardando, até porque foram privadas de exercer plenamente suas
atividades na propriedade que lhes pertence. Dentro das restrições de
uso, essas famílias permanecem ali há anos, os quais se transformam
em anos de revolta, e essa revolta faz com que se voltem contra
aquilo que deveriam ajudar a preservar. Dai vem a destruição, o fogo,
etc.

Esta Casa, que assumiu a bandeira de debater esse tema, deve
tomar posições, definir-se e ajudar o Estado e os órgãos públicos
envolvidos a definir sua posição relativamente às várias questões que
citei. Primeiro, a cadeia dominial: o Iter está trabalhando em mais de
dez parques, e o estudo da cadeia dominial remete às sesmarias. A
permanecermos nessa posição, conforme determinação da AGE,
certamente não resolveremos o problema da regularização dos
parques, pois a maioria dessas ações serão transformadas em ações
judiciais, as quais são morosas por natureza e levam anos para serem
concluídas. Segundo, definir uma posição 'imediata em relação aos
pequenos, que merecem atenção do Estado e ser reassentados. Já
há definição de quanto desses recursos mencionados nos debates
estão reservados para aquisição de imóveis para os
reassentamentos? Ou esses recursos são previstos apenas para
possíveis indenizações?

São essas questões que queremos destacar, porque estamos
enfrentando enormes dificuldades até em levantar o perímetro dos
imóveis encravados dentro das nossas áreas de conservação. Isso
porque existem famílias, proprietários, que proíbem nossos técnicos
de efetuar o levantamento de seus imóveis, uma vez que perderam a
esperança de receber as indenizações. Estamos enfrentando esse
problema cotidianamente.

Penso que este é o momento oportuno de somarmos esforços,
reunindo aqui diversos órgãos ambientais, entidades envolvidas,
movimentos sociais - como ouviremos em seguida -, para sabermos o
que pensam disso. Mas é hora, e felizmente veio numa boa hora este
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debate, porque já ia tarde. Não estamos inventando isso agora. Todo
e qualquer movimento social sabe disso, porque há anos se vêm
debatendo essas questões indefinidas, mas nunca tiveram eco, nem
sequer na Casa Legislativa. Estamos hoje tendo essa recepção, e eu,
como representante do órgão público, reconheço esse problema, que
é antigo, e cabe ao governo, ao poder público dar uma solução para
que essas milhares de famílias, enfim, possam ter sossego, possam
reiniciar suas atividades como produtores rurais, quem sabe, em
outros campos ou reiniciar as suas próprias vidas em algum perímetro
urbano, desde que seja de sua própria vontade, recebendo aquilo que
é justo e que o poder público devia ter reconhecido há muitos anos.
Era isso, senhores.

Palavras do Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento
Boa-tarde a todas e a todos. Deputados João Leite e Laudelino

Augusto, tenho certeza de que este ciclo de debates, apesar de estar
ocorrendo no final deste período legislativo, fornecerá subsídios para
algumas ações que temos de tomar em conjunto ainda neste ano e
também no próximo, porque entendo que as manifestações que estão
sendo trazidas desde ontem são da maior relevância e, se levadas
com a seriedade que exigem, questionam as políticas públicas em
vários aspectos.

Trabalho na Fetaemg, na área de reforma agrária e meio ambiente,
e queria dizer inicialmente - tenho participado do debate desde ontem,
à noite - que, ao menos a meu juízo, as três intervenções feitas hoje,
pela manhã, por parte das representantes de Grão-Mogol, de Sete
Salões e do companheiro da Associação Apícola, trazem um conteúdo
diferente ao debate. E, por favor, que aquilo que as companheiras e o
companheiro falaram inibam qualquer apelo de agente público,
portanto, do poder público, para que os atingidos por políticas
equivocadas não façam apelos para que se aceitem erros do poder
público, em nome de um direito maior, coletivo, de um futuro melhor.
Os atingidos sabem disso, tanto que foram eles quem preservaram os
locais de onde estão sendo retirados.

Muito foi falado também por agente público, que costuma andar a
cavalo e calçar botina. Quero dizer que agricultura é modo de vida,
que agricultura é trabalho cotidiano e persistente. Agricultura não é
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turismo, não é ação esporádica, e isso tem de ser respeitado porque
as populações que moram nos locais objeto de políticas públicas - e
não se esqueçam disso - têm direitos. Isso vale para os quilombolas,
vale para os atingidos por criação de unidades de conservação, vale
para os atingidos por construção de barragens. Tudo é feito em nome
do desenvolvimento, mas entendam que desenvolvimento não pode
significar exclusão social e privilégios para minorias, elites e iniciativa
privada. Portanto, qualificação é a nossa primeira exigência.
Qualifiquem o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental.

Antes de falar sobre a reserva biológica da Mata Escura, quero
abordar dois pressupostos. Meu companheiro Silvério, do IEF, já
abordou o primeiro deles. Trata-se de uma questão que, no meu
entender, tem de ser analisada numa perspectiva de território. Minas
Gerais tem 58.000.000ha de terra na área rural, sendo que apenas
20% desse total estão sob o domínio dos posseiros, dos assentados
pela reforma agrária, dos reassentados de barragens e dos
agricultores e agricultoras familiares. Os demais 80% do território
estão ocupados pelas grandes propriedades rurais. Precisamos ter
essa primeira compreensão da perspectiva territorial. O nosso Estado
é latifundiário e concentrador de terras. Só a partir dessa visão,
poderemos entender que as unidades de conservação hoje somam
apenas 325.000ha, numa área total, repito, de 58.000.000ha. Após 21
anos de processo de reforma agrária e de desapropriações, os
assentados de reforma agrária dominam apenas 1 .000.000ha.

Por isso, na concentração territorial, restaram tão poucas unidades
de conservação, como também tão poucos os chamados pobres do
campo, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Existe uma
relação direta que não pode ser desconhecida para se reorientar uma
política pública de sustentabilidade ambiental. Para haver
sustentabilidade socioambiental, é necessário desconcentrar terra
neste Estado e neste país, assim como é necessário ampliarem as
oportunidades de sustentabilidade. Somos pequenos em terra, da
mesma maneira que as unidades de conservação o são.
Compreendam isso, porque assim compreenderão que o mesmo
motor que gera exclusão social neste país, que concentra terra e
renda, é o que promove a degradação ambiental.
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Este é o abraço de Afogados, deste país e deste Estado. Os atores
são os mesmos. Quem amplia a fronteira agrícola, subindo e
rompendo o Centro-Oeste, querendo transformar a Floresta
Amazônica em "commodities" de carne e soja é o mesmo motor da
degradação ambiental. E a dinâmica capitalista que territorializa,
desterritorializa, desterritorializa e territorializa com um novo perfil
produtivo. Há um equívoco, pois isso não representa modernização.
Na verdade, trata-se de urna modernização conservadora, na base
capitalista. A modernização que queremos é a que garante inclusão
social, sustentabilidade ambiental e cidadania. E diferente. Por isso
não cabe ao mercado - e ele jamais conseguirá isso - promover
sustentabilidade e cidadania. Essa é uma tarefa nossa, bem como dos
Poderes da República, cuja construção temos de cobrar. Esse é um
desafio comum ao Legislativo, Executivo e Judiciário.

Para encerrar, falarei em nome da Comissão de Atingidos pela
Criação da Reserva Biológica da Mata Escura. Fui encarregado de
falar um pouco sobre a criação dessa reserva, que é de
responsabilidade da União, do Ministério do Meio Ambiente e do
Ibama, como um caso para se refletir. Em abril de 1999, o IEF iniciou
os estudos e concluiu pela criação de um parque estadual de
20.000ha. A Mata Escura fica nos Municípios de Jequitinhonha e
Almenara, no Vale do Jequitinhonha. O processo foi ao Ibama, em
Brasília, e passou a sofrer um processo elástico. Destarte, a área vai-
se ampliando, e a categorização, transformando-se. No entanto,
ocorreu um fato da maior relevância. Em 21/11/2002, quando o
Presidente Lula já estava eleito para o primeiro mandato, o cidadão
Mário Werneck Neto, em uma ação popular ajuizada na 22 1 Vara
Federal, tendo de um lado o Ibama e do outro a empresa dona da
usina hidrelétrica de Itapebi, no Município de Salto da Divisa, que fica
na divisa da Bahia com Minas Gerais, assina um termo de acordo que
estabelece como medida compensatória a criação de uma unidade de
conservação integral na Mata Escura. Evidentemente, isso foi feito
sem nenhuma consulta à população.

Não sou advogado, portanto, não sei ao certo. Penso que o
Presidente da República é quem pode proceder a essa criação,
porém, o Ibama vai à Justiça com a interveniência do Ministério
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Público Federal, assina um termo de acordo, por meio do qual se
compromete. Em 516/2003, a questão chega ao Presidente da
República e à Ministra Marina Silva, que assinam um decreto criando
a reserva biológica da Mata Escura, com área de 53.000ha, sem se
fazer sequer qualquer levantamento na área.

Quem mora na área? O quilombola de Mumbuca, reconhecido
oficialmente. Na área está o projeto de assentamento do governo do
Estado, o Crauno, que tem 11 .000ha e é parcialmente atingido. Há
ainda um projeto de reforma agrária do Incra, o Brejão, que também é
parcialmente atingido. Há um projeto de reforma agrária do Para
Terra, com 3.000ha atingidos. Há ainda o Acampamento Maranhão de
sem-terras, 342 agricultores familiares, seis fazendeiros e a estrada
que liga o Município de Jequitinhonha a Pedra Azul. Nessa reserva
biológica produzem-se 62% do alimento produzido no Município de
Jequitinhonha. Não posso alongar-me, mas sei que conto com a
compreensão e a tolerância de todos. Temos de nos perguntar onde e
como se toma uma medida como essa sem consultar, sem avisar,
sem avaliar a pertinência.

A Assembléia Legislativa realizou duas audiências públicas com
700, 800 pessoas. Queriam estabelecer uma unanimidade no
Município de Jequitinhonha e conseguiram. E interessante que haja
uma unidade de conservação integral, que comunidade não a quer?
Que parceria é essa? A população aceita a criação de um parque
estadual de 20.000ha, e os Deputados Laudelino Augusto e João
Leite são testemunhas disso. Passaram-me por telefone a moção dos
atingidos e, se possível, gostaria que o Deputado Laudelino Augusto,
no momento oportuno, apresentasse essa moção e pedisse a
aprovação. A Comissão de Atingidos não pôde comparecer, mas há
outros companheiros aqui que conhecem a situação e confiam na
solidariedade de vocês. Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Farei uma observação que já foi
feita de manhã. Quanto à reserva biológica, não há exigência de se
fazer uma audiência pública, e sim uma lei. Por precaução
democrática, a população tem o direito de saber que será feita uma
reserva biológica. Aliás, tem o direito de ser convencida. E algo tão
importante para a humanidade que não precisa nem de audiência
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pública. Vem de cima para baixo. Esse assunto já foi abordado na
audiência do Jequitinhonha, e foi criado um grupo de trabalho, que já
se reuniu. Marcamos uma audiência pública na comissão, e eles
pediram que aguardássemos, por uma questão formal do grupo de
trabalho que estava sendo montado. Estão sendo realizadas reuniões,
e esperamos contribuir para resolver o problema o mais rápido
possível, mas que isso nunca mais ocorra. Por precaução ambiental,
tudo bem que se faça uma reserva, mas e a precaução vital da vida
humana? Temos de pensar melhor nessa questão.

O Sr. Presidente - A nossa Consultoria está tratando de digitar esse
documento, que fará parte da documentação deste ciclo de debates.

Palavras do Sr. Affonso Damásio Soares
Deputados João Leite, Laudelino Augusto, demais membros da

Mesa, senhoras e senhores, estou representando a Faemg, que
comunga das mesmas preocupações levantadas pelos oradores que
me antecederam. A legislação ambiental tem evidentemente sua
razão de ser e precisa ser obedecida por todo segmento da
sociedade, seja ele urbano ou rural, seja familiar ou empresarial.
Enfim, a legislação existe para ser cumprida. Entretanto, sempre
somos surpreendidos.

Permito-me parabenizar os organizadores deste evento, por
imposições realmente difíceis de entender quanto aos aspectos
sociais e econômicos, que devem permear o entendimento do poder
público em relação a seus direitos e deveres. O Eduardo,
representante da federação dos trabalhadores, é um companheiro de
vários fóruns, e eu represento a federação dos produtores rurais de
Minas Gerais, que, na verdade, não representa os grandes
produtores, e sim os pequenos e médios, na sua grande maioria,
dentro da legalidade e da distribuição destes na legislação sindical
brasileira. Aliás, esse tema poderia ser objeto de análise em outra
ocasião

Sempre recebemos esse tipo de demanda, como aqui explicitado,
no caso de uma área ser declarada de interesse ambiental. A primeira
resultante é a desvalorização do local, a impossibilidade de quem nele
mora ou trabalha - seja o pequeno, seja o médio, seja o grande
posseiro, proprietário - de continuar exercendo suas atividades. Esses
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são alguns dos problemas das unidades implantadas e que agora vêm
à tona com a necessidade da regularização.

A palavra "desapropriação" foi muito bem abordada pelo
representante do 1FF. Na verdade, quando a desapropriação atinge
uma propriedade para fins de reforma agrária, sem entrar no mérito da
questão, da validade e das justificativas, há limites de tamanho, ou
seja, ela só pode ser lançada contra uma propriedade acima de
determinado número de hectares. Isso pressupõe que seus
proprietários tenham mais condições, não só de se defenderem, se for
o caso, mas também de se dedicarem eventualmente a outra
atividade no futuro. No caso das desapropriações para implantação de
parques, reservas e outros itens da legislação ambiental, elas atingem
indiscriminadamente a todos, independentemente do tamanho da
propriedade ou da posse ocupada. Realmente, se o Iter precisar
remontar à origem dos documentos desses posseiros ou proprietários,
esse assunto deverá permear o século XXI daqui para a frente. Há
que se decidir sobre a temporalidade dessa documentação - não sou
advogado e não sei, portanto, como isso poderia ser resolvido.

Comungo com as preocupações aqui manifestadas. Estou aqui
trazendo a posição da Faemg, em nome da sua Diretoria, mas
gostaria de lembrar aos Deputados, nossos representantes da
Assembléia de Minas, que estamos falando das legislações federal e
estadual, ou seja, de intervenções do governo federal, no caso da
Mata Escura, e do governo estadual, em outros casos ou
implantações ainda não definidas. De acordo com o quadro
demonstrativo, somente em custos diretos, essas implantações
exigiriam um grande dispêndio de recursos por parte do governo do
Estado.

Gostaria de alertar os senhores sobre um projeto de lei que está
sendo estudado nas comissões do Copam, apresentado pela
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele diz
respeito ao Sistema Estadual de Áreas Protegidas - Seap. Nós, da
Faemg, e os representantes da Fiemg, apresentamos algumas
propostas de inclusão de parágrafos e artigos nessa proposição de
decreto. Se vier a ser aprovado e transformado em lei da mesma
maneira como está sendo mostrado à sociedade, ampliará ainda mais
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o leque de possibilidades de declaração de áreas de interesse
ambiental no Estado. A nossa proposta é que essas áreas sejam mais
bem estudadas, definidas e dimensionadas e que, no decreto, haja um
artigo dizendo que têm de constar no Orçamento do ano anterior ao
da implantação, anteriormente à possível implementação do decreto
de desapropriação, os recursos no Orçamento para pagamento das
indenizações e outras providências. Além disso, que conste que, se
não forem implantadas em determinado período - aliás, julgamos que
sejam seis meses ou no limite adequado de até um ano -, fique sem
validade esse decreto, a exemplo do que já existe para os decretos de
desapropriação para fins de reforma agrária. Volto a dizer, os
atingidos em geral são propriedades para os quais a lei indica o limite
mínimo.

São estas as apreensões da Faemg: que o Estado preserve o seu
meio ambiente e crie as condições de desenvolvimento rural
sustentável, mas que não iniba o seu extraordinário potencial
produtivo, que vem sendo destacado pelas sucessivas safras
crescentes em Minas Gerais. Com os demais Estados brasileiros, tem
proporcionado essa âncora verde, esse excedente de exportação e os
custos baratos dos alimentos, que, digamos assim, tanto adubaram a
campanha eleitoral do Presidente reeleito.

Portanto as minhas considerações é para que todas as ponderações
apresentadas anteriormente sejam realmente entendidas e ouvidas.
Complemento as ponderações da Federação para que os nobres
Deputados se debrucem sobre esse projeto de lei, se aqui aportar, a
fim de verificar anteriormente as conseqüências, nuanças, possíveis
repercussões na sociedade e de evitar que outros dramas e outras
situações, como as relatadas, se repitam. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Célio Murilo de Carvalho ValIe
Exmo. Deputado João Leite, em nome do qual cumprimento os

demais integrantes da Mesa, parece que esta é a última
apresentação, por isso gostaria que ela fosse profética, ou seja,
apresentarei como, apesar de todos esses problemas, há
possibilidade de implantar uma unidade de conservação em harmonia
com os bichos, com as plantas, com os homens, com o céu, com a
água, com o solo, com a Fetaemg, com a Fiemg, com todas as "emgs"
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que existem. Isso é uma necessidade, se queremos ter uma Estado
decente.

Não podemos transformar o nosso Estado numa imensa metrópole,
cheia de casas, tampouco numa imensa plantação de soja, nem num
único e imenso pasto cheio de nelore ou de vaca pintada, nem num
imenso lugar cheio de fumaça, de fábricas produzindo cachaça e
álcool para o mundo inteiro. Não é isso o que queremos.

Nesse mapa que está na tela, não está o homem, mas suponho que
ele lá esteja. Queremos um Estado como Deus criou. E possível viver
no meio dessa biodiversidade.

Falarei muito pouco. Quero lembrar que temos o Parque Estadual do
Rio Doce, que vocês verão, o Itacolomi, o Ibitipoca, assim como o do
Rio Preto. São as quatro jóias da coroa do IEF, que estão
praticamente organizadas. E uma espécie de profecia, que
representará, talvez, para nós a expressão que o Juiz nos disse:
"Coração para cima". E possível ter isso.

Uma unidade de conservação bem-conduzida traz o bem para
todos, muito especialmente para os vizinhos.

O problema que estamos vendo aqui agora nasceu da dificuldade,
no passado, de definir os limites da unidade de conservação. A Mata
Escura, para mim, é um belo exemplo. Isso já não pode acontecer,
pois, tecnicamente, está errado. Não se pode colocar um colosso de
pessoas dentro de uma unidade de conservação. Refiro-me aqui às
unidades de uso restrito, em que se protegem a fauna e a flora. O
desafio técnico é termos uma prática com inteligência.

A legislação federal diz que temos de ouvir a comunidade, para ver
os problemas. Isso não quer dizer que, se houver uma ou duas
pessoas no parque, não será capaz de implantá-lo. A Constituição
brasileira diz que a propriedade rural é bem de todos, que todos têm
direito a ela. E claro que é necessário comprar com justiça, fazer as
coisas e redesenhar corretamente. Trata-se de um desafio técnico.

Esta reunião é importante, pois, apesar de os nossos técnicos serem
extremamente competentes, há alguns aspectos legais, do Orçamento
do Estado, que dificultam esse tipo de comportamento. Estamos na
melhor Casa possível, a legislativa, para facilitar esse tipo de
legislação para nós.
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Quero lembrar ao nosso representante da Faemg que a nova lei que
está sendo gestada virá a esta Casa. Espero termos infinitas
discussões sobre isso. Não tenho medo de trazer esses problemas.
Milito no meio ambiente há mais de 50 anos. Quem é mais velho se
lembra de minhas brigas por tudo. Quando eu falava em unidade de
conservação e parques, parecia que era coisa de pessoas anormais.
Depois que o homem estragou a Terra e começaram os problemas de
aquecimento, de ozônio, de repente levamos um susto. Somos
extremamente poderosos. Somos capazes de explodir a nossa Terra.
Não tínhamos percebido isso. O homem pré-histórico não sabia disso.
Era engolido pelo leão, pelo tigre e pela onça. Hoje somos nós que
engolimos esses bichos e essas plantas.

Então, a responsabilidade do homem moderno, de maneira geral, é
extremamente séria. Hoje não temos uma faquinha de metal nem uma
arma de pedra nem temos de fazer fogo com pedra. Podemos hoje
jogar uma bomba atômica e destruir tudo, assim como envenenar as
pessoas e os rios. Com o trator, hoje, faço coisas que o meu avô não
faria em um ano. Em três dia, faço muitas coisas. Com uma
motosserra, destruo meio mundo. Com o machado fazemos muitas
coisas. Os índios perceberam isso e, quando os portugueses
chegaram aqui, queriam o machado de ferro.

Já imaginaram o tempo que eles gastavam para derrubar uma
árvore com uma machadinha de pedra? E isso que é a novidade.
Então, mais do que nunca, além de nos preocuparmos com a justiça e
a convivência humanas, temos de saber que, antes disso tudo, está a
terra em que pisamos e vivemos, que nos impõe condição de vida.
Não adianta a economia dizer que tem de ser de um jeito, pois há
limites na superfície da terra na qual vivemos.

Convidamos para falar o nosso amigo Tonhão, Gerente do Parque
do Rio Preto, há 12 anos - faço um convite: se vocês quiserem ver
algo bonito para se converter nesses altos de serra de Minas Gerais, é
só visitar o Parque do Rio Preto, na cidade de São Gonçalo do Rio
Preto, perto de Diamantina. E a coisa mais linda do mundo, O Tonhão
irá mostrar como isso é possível. Deputados João Leite, Laudelino
Augusto, esse parque tem uma característica muito interessante: é o
único parque estadual criado por lei nesta Assembléia e a pedido da
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população, do meu amigo Tonhão, que era Prefeito da cidade, e da
comunidade. Foi o primeiro grupo municipal que saiu em defesa do
seu rio, contra a garimpagem errada. Tiveram de entrar na Justiça e
ganharam. E uma cidadezinha pequena. Como diria Guimarães Rosa:
nem o diabo sabe onde fica. Isso é bom. A minha cidade também era
assim, nem o diabo sabia onde fica, então era paz. Agora não é mais,
pois, com o Pró-Acesso, fizeram estrada lá. E unia cidade linda.

Gostaria de passar a palavra ao Tonhão, porque acho que é
importante mostrar o concreto. Temos quatro parques nessa situação.
Srs. Deputados, movimentos sociais, senhoras e senhores presentes,
vamos fechar, pois é possível fazer isso. E possível ter arroz, feijão,
carne, viver bem, feliz e ter paisagens bonitas. Parque produz
biodiversidade, água, solo, clima. Isso é vital para todos.

Volto a lembrar que temos de ter uma grande história. Deus nunca
criou bicho doméstico nem planta doméstica. Deus não fez o milho,
quem o fez foi o homem, que não sabia ler nem escrever. Não sei se
já viram o milho primitivo, da América. Ele tinha três bagozinhos na
espiga. E a coisa mais comovente ver o milho primitivo. O homem
tanto mexeu, tanto fez ciência, tanto fez seleção, tanto fez genética
que o transformou naquele milhão que comemos hoje. Deus não fez
isso, fomos nós que fizemos. Deus também: não criou uma vaca que
produz 40 litros de leite, porque ela iria morrer. Quem fez fomos nós.
Fizemos a partir da criação de Deus, e o fizemos no passado, há 10
mil anos. Estamos fazendo desde o peru até a vaca, o chocolate. E
linda a história da agricultura, porque ela nos ensina isso.

A história acabou? Não. Meu filho quer continuar a fazer pesquisa,
vocês querem, e descobrir coisas novas para a humanidade. Onde
estão essas coisas novas? Está na natureza. Foi o que contei: há um
cactozinho numa área de 700m 2, do tamanho desta sala. Não tenho o
direito de roubar esse bem natural de quem virá depois de nós. Então,
temos de limitar a nossa ganância. Desde o pequeno até o grande.
Não discuto com ninguém, não. Está tão errado o grande que pega
um trator e estraga tudo - por motivos diferentes, é claro - como o
pequeno que também estraga o pouquinho que tem. E muito
importante essa visão. Todos somos responsáveis.

0 caso desses quatro parques - se alguém quiser nas férias passear
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nos parques, é só me telefonar, que terei todo o prazer em recebê-los.
Vocês irão conhecer as pessoas mais extraordinárias do mundo,
pessoas como o Tonhão. As pessoas mais importantes do mundo não
somos nós, são os anjos que cuidam das coisas para os nossos filhos,
netos, a geração que irá nascer. Cuidam da natureza. Vivemos nesta
cidade toda cercada. Estou aqui e nem sei se está chovendo, como
está lá fora.

A planta que vejo no Japão é a mesma que vejo nos nossos jardins,
mas, se subo na serra, vou ver uma planta que só há na serra; se vou
ao Triângulo, vou ver uma planta que só há lá. Isso é natureza, é
biodiversidade. Gostaria que vocês vissem os parques dessa maneira.

E claro que vamos resolver o problema humano. As pessoas têm
sentimento, mas agora vou falar como biólogo: não é possível
conservar os ecossistemas, se não tivermos amostras de
ecossistemas, de conjuntos ambientais totalmente, sagradamente
preservados. Os homens têm de saber que isso é como se fosse um
altar, como uma catedral que tem de ser respeitada. Quem pensa em
destruir Notre Dame para aproveitar as pedras para fazer um
barracão? Ninguém, mas nós pensamos em pegar uma motosserra e
transformar uma floresta nas nossas mesas ou no carvão para fazer o
ferro de que precisamos.

E claro que vamos usar isso, mas não podemos destruir tudo. Essa
visão é importante e interessante. Estou falando aqui para pessoas
extremamente cultas, mas uso essa mesma fala com as pessoas do
campo. Essa é minha maior alegria. Ando muito. Meu escritório é meu
jipe. Gosto muito de conversar com as pessoas. Quando digo isso que
estou dizendo aqui para as pessoas do campo, os olhos deles
brilham, porque começam a ver a dignidade de cuidar da natureza.
Estamos criando urna ordem chamada Ordem dos Anjos da Natureza.

Gostaria agora de passar a palavra para o Tonhão. Não pensem que
por trás desta minha poesia não enxergo os problemas. Estou muito
preocupado e quero juntar as duas coisas. Os técnicos que trabalham
comigo são muito competentes, sabem de todas as coisas e estão
muito preocupados. Vamos trabalhar juntos para resolver, vamos
aproveitar tudo isso. E possível? E. E possível que a máquina
funcione num jardim. E isso que temos que pensar. A terra tem que
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ser um grande jardim. Vamos produzir muito, vamos viver bem, todo o
mundo feliz com sua terra, mas não vamos esquecer-nos dessa nossa
realidade muito mais do que social, uma responsabilidade de vida.
Somos terra.

Não vou dizer isso para alegrar ninguém, mas fico pensando que um
dia vou morrer e virar flor. Talvez vire uma barata. Vou apodrecer. A
árvore vai tirar meus pedaços e vai ficar mais frondosa. A árvore vira
uma flor. A borboleta tira o mel da árvore. E um pedaço meu que virou
mel, então virei borboleta. Depois vou virar outra pessoa porque vou
cair de novo, a vaca vai comer, meu trineto vai beber o leite e um
pedaço meu está no leite dele.

Não digo isso para consolar, porque morrer é ruim. Se perdemos um
parente ou um amigo muito próximo, sofremos, mas vamos olhar a
morte por esse outro lado, de uma forma mais viva, e vamos olhar a
natureza por outro lado. Não vamos olhar uma natureza que só tem
dengue, a natureza da cidade. A cidade tem uma natureza degradada
com dengue, barata e rato. E claro que tem de ter, pois enchemos a
cidade de porcarias e lugares para bichos esconderem.

E o que eu gostaria de dizer. Agora vou passar a palavra para uma
pessoa muito mais importante que todos nós, meu amigo Tonhão. O
nome é grande porque ele é grandão. E uma figura que está lá há 12
anos. O Tonhão havia sido Prefeito de São Gonçalo. Quando criamos
o parque, precisava nomear um Gerente para o parque. Eu ficava
olhando para ele e pensava em convidá-lo para ser o Gerente do
parque. Mas, ao mesmo tempo, pensava: "Mas ele foi Prefeito de São
Gonçalo, vou convidá-lo para ser um reles Gerente de parque em São
Gonçalo? Isso eu não posso fazer. Mas vou ter coragem de fazer, vou
convidá-lo". Um dia ele estava sentado à minha frente, aí eu falei:
"Tonhão, você não quer ser o Gerente do Rio Preto?". Ele falou com a
cara iluminada: "Professor, era tudo que eu queria, mas não tinha
coragem de pedir". Falei para ele descer, assinar as carteiras e ir
embora. E ele transformou aquele parque em um encanto. Com a
palavra, meu amigo Tonhão, que vai mostrar o que queremos fazer.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de "slide".
Palavras do Sr. Antônio Augusto Tonhão de Almeida

Cumprimento todos da Mesa na pessoa do Deputado Laudelino
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Augusto, que teve a brilhante idéia de trazer à tona a discussão de um
problema seriíssimo: a regularização fundiária de nossas unidades de
conservação. Nós, que somos Gerente de unidade de conservação,
sabemos quanto isso é importante a partir do momento em que a
regularização fundiária segue o rumo para sua definição.
Cumprimento também todos da platéia.

E difícil para um simples Gerente de unidade de conservação ocupar
a tribuna da Assembléia Législativa de Minas Gerais, para falar sobre
uma simples unidade de conservação, o Parque Estadual do Rio
Preto, entretanto, ele foi um grande anseio e hoje é realidade para a
comunidade e o Município de São Gonçalo do Rio Preto, que é muito
pequeno, com 3.100 habitantes e 314km 2 de área, sendo 41% o
Parque Estadual do Rio Preto.

Para chegar ao que é o parque hoje, vamos começar falando da sua
história, que começa por meio da Lei Municipal n 2 23, de 23/8/83, que
declara a área da Praia do Lapeiro como de preservação ambiental,
em um raio de 300m acima e abaixo do pau-d'óleo.

No ano de 1984, a população de Felisberto Caldeira impede que o
esgoto sanitário da cidade seja jogado no Rio Preto. Isso é importante
para chegarmos ao parque. Houve essa história em defesa do meio
ambiente, do Rio Preto.

A Lei n2 9.223, de 817186, altera a toponímia do Município de
Felisberto Caldeira para São Gonçalo do Rio Preto. Esse era mais um
anseio da população, que brigou em prol de seus direitos, com
plebiscito público e depois com o aval da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Assim voltaram com o nome de sua querida cidade:
São Gonçalo do Rio Preto.

Mais tarde, em 1987, começa a verdadeira briga pelo meio
ambiente, pelo Rio Preto. O Alvará DNPM n 2 1.137, de 3/4/87,
concede aval a Walter da Anunciação Borges, autorização de
pesquisa de diamante industrial e minério de ouro no Rio Preto. Foi
praticamente o marco inicial para a briga total em defesa do Rio Preto,
que veio culminar posteriormente com a criação do parque.

Logo após, a Lei Municipal n 2 139, de 13/10188, declara o Rio Preto
como Patrimônio Ecológico e Paisagístico. E o povo representado
pelo governo municipal em prol da defesa, acompanhando-se a
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vontade popular. O Legislativo Municipal, também a favor.
Em outubro de 1988, a população de São Gonçalo do Rio Preto

expulsa as dragas de garimpo do leito do Rio Preto. Foi "pau pra'
quebrar" mesmo, a população não aceitou, considerava que somente
a autorização de pesquisa não servia para garimpagem; era só para
pesquisa. O povo não aceitou e entrou na Justiça; não aceitou e
colocou as dragas para correr até que a Justiça decidisse se
realmente tinha direito de garimpar. Acima de tudo, o povo estava
sempre à frente.

Em 27/1/89, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto
move ação de interdito proibitório contra Walter da Anunciação
Borges. A briga prossegue tanto com os movimentos populares
quanto com as ações na Justiça para que, de acordo com a lei,
conseguissem o que fosse possível. Em 31/1/89, deferimento judicial
da liminar de interdito proibitório contra Walter da Anunciação Borges.
No dia 2/2/89, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Preto
move ação declaratória contra Walter da Anunciação Borges. A coisa
não foi brincadeira.

O Ofício n 9 33/89, de 29/3/89, da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Rio Preto ao IEF solicita apoio técnico para levantamento
do potencial da área da nascente do Rio Preto, com a intenção de
criar uma unidade de conservação. Viemos buscar recursos aos
órgãos em nível estadual, iniciando pelo IEF, o primeiro parceiro
importante na briga da criação do parque. Em abril de 1990, houve um
abaixo-assinado da população solicitando às autoridades constituídas
a proibição definitiva de qualquer atividade poluidora nos córregos
afluentes e no Rio Preto. Mais tarde, a Deliberação Copam 01191, de
8/1/91, classifica as águas do Rio Preto, mais um passo em defesa do
rio, classificação de suas águas. Classificaram-nas como classe
especial da sua nascente até a confluência com o Córrego das
Buleras e, como classe 1, da confluência dos Córregos das Buleras
até a sua foz, no Rio Araçuaí.

No dia 20/9/91, o povo de São Gonçalo do Rio Preto recebe, da
Fundação Rio Biodiversitas, o Prêmio Curupira em reconhecimento
pelo trabalho em defesa do Rio Preto. Foi a primeira vez que tive a
honra e satisfação de conhecer o ilustre Célio ValIe, que, para nós, é

rÀ



268

uma pessoa em quem nos espelhamos para continuar a carreira em
defesa do meio ambiente. Não, professor? Foi a primeira vez que nos
encontramos. O senhor fazia, e faz parte, da diretoria da Fundação
Biodiversitas. O povo de São Gonçalo do Rio Preto foi agraciado com
o Prêmio Curupira. Na época, eu era Prefeito e fui receber o prêmio
pelo povo, em prol da defesa do Rio Preto. Mais tarde, o Projeto de
Lei n2 641/91, de iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
propõe a criação do Parque Estadual do Rio Preto. A medida que
defendíamos o rio, também procuramos os meias legais para lograr
êxito. O professor já frisou bem, a criação do Parque Estadual da Ria
Preto contou com discussão nesta Casa, fator ainda mais importante
para efetivação da projeto. Se passando por esta Casa as coisas já
não são fáceis, que se dirá quando são feitas em caráter eniergencial
e sem estudos!

A Lei n9 11.172, de 29/7/93, autoriza o governo de Minas Gerais a
criar o Parque Estadual do Rio Preto. Normalmente, as unidades são
criadas por um ato do Executivo, mas a nossa foi reforçada com a
votação dessa lei pela Assembléia. Mais tarde, em 1/6/94, pelo
Decreto & 35.611, o governo de Minas Gerais cria o Parque Estadual
do Rio Preto no Município de São Gonçalo do Rio Preto, com
10.755ha. Naquela época, o IEF fazia parte da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Posteriormente, foi criada a
Secretaria de Meio Ambiente, à qual pertence o IEF, pelo qual o
parque já era administrado e continua sendo. O IEF é o responsável
pela administração das unidades de conservação do Estado de Minas
Gerais.

Em 19/7/94, tomam posse os primeiros funcionários do Parque
Estadual do Rio Preto. Em 22/10198, são inauguradas as obras do
Parque Estadual do Rio Preto: estradas de acesso, portarias, sede
administrativa, centro de visitantes, campo, alojamentos para
visitantes e funcionários, casa da gerência, casa de obras, sanitários,
etc. Agradecemos publicamente ao Sr. José Carlos Carvalho e ao
Prof. Célio, que indicaram que fosse destinado recurso para
implantação do Parque Estadual do Rio Preto, visando ao
desenvolvimento do turismo, além da proteção daquela beleza. Todos
os pareceres que vieram para a Assembléia têm assinatura dos Srs.
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José Carlos, Alisson Paulineli, Chico Mourão e outros. Essa é uma
história que está gravada.

Em 23/3/99, falece o Sr. Mozart Xavier de Senna, único morador da
nascente do Rio Preto, único posseiro que vivia na unidade de
conservação e que nunca causou problemas. Nosso relacionamento
era muito bom. A Portaria n2 33, de 613)2002, trata da abertura oficial
do Parque Estadual do Rio Preto à visitação pública no dia 22/3/2002.
Então, no dia 22/3/2002, é aberto à visitação pública o Parque
Estadual do Rio Preto.

Deliberação n 2 001, de 13/9/2004, aprova o Plano de Manejo do
Parque Estadual do Rio Preto. De acordo com o Snuc, toda unidade
de conservação tem de ter seu plano de manejo, que é o plano de
gestão daquela unidade. O nosso está aprovado dentro dos ditames
da lei. Já temos hoje um caminho a ser seguido na gestão da unidade
de conservação.

Maio de 2004. Construção do posto de fiscalização na Chapada do
Couto, no Parque Estadual do Rio Preto. Essa construção veio
efetivar o domínio e a posse de toda a área, porque é uma área
distante da sede da portaria, e tínhamos problemas com terceiros
invadindo o parque.

Abril de 2005. Invasão de boiadeiros de Felicio dos Santos e
reconstrução do curral de Mozart. Esses foram momentos de brigas e
confrontos com vizinhos.

Junho de 2005. Reunião em Diamantina para tentativa de
conciliação entre IEF, boiadeiros de Felício dos Santos, Promotoria
Pública e Iter. Quero refrisar que não se tratava de posseiros ou
moradores; tínhamos todo o cuidado de saber da vida de cada uma
daquelas pessoas. Eram proprietários de terras no entorno do parque,
com terras boas, estrada, escola, saúde, tudo em dia, e que
utilizavam, por oportunismo, as áreas altas do parque para fazer a
queima e a solta do gado na época da chuva.

Agosto de 2005. Audiência pública na cidade de Felício dos Santos,
com a presença da Comissão de Direitos Humanos para intermediar e
tentar chegar a um acordo. Depois, outra audiência pública na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, também com a Comissão de
Direitos Humanos.
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Decreto-Lei n 44.175 de 20/12/2005. Define o novo perímetro e
amplia a área do Parque Estadual do Rio Preto de 10.755ha para
12.184,3255ha. Com esse decreto, a área do parque foi ampliada e
definida.

Em 26/2/2006. Indeferimento do pedido de liminar de uma ação
possessória desses boiadeiros no Parque Estadual do Rio Preto. Essa
ação foi impetrada na Comarca de Diamantina. Com a liminar
indeferindo o pedido, a situação ficou muito mais tranqüila, e os
boiadeiros que queriam posse naquela área verificaram que realmente
não tinham direito. O Juiz conhecia toda a situação.

Cada caso de unidade de conservação é um caso; então, ela tem de
ser analisada à parte. No nosso caso, temos a consciência tranqüila
de que não se tratava de sem-terra e de que todos tinham o seu
pedaço de terra para viver em boas condições, melhor que, por
oportunismo, explorar uma pecuária nas áreas de cima, que é uma
pecuária arcaica em áreas inapropriadas para agricultura e pecuária.
Novembro de 2006. Formação do Conselho Consultivo do Parque
Estadual do Rio Preto. Cada vez mais, o parque concretizando a sua
caminhada. Então, o conselho consultivo, professor, está formado e
com posse para março de 2007. O Parque Estadual do Rio Preto hoje
pertence à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ao governo do
Estado de Minas Gerais, é um parque público.

Mostramos um mapa do Parque Estadual do Rio Preto. Estamos
ladeados por três Municípios: Felício dos Santos, Couto de Magalhães
de Minas e Senador Modestino Gonçalves. E um parque que teve
muita facilidade por estar todo dentro do Município de São Gonçalo do
Rio Preto e por ser fruto de uma vontade popular daquele Município.
Hoje temos, de acordo com a nova lei do lncra, parque todo marcado,
georreferenciado. Esses pontilhados referem-se à área do parque.

Importância da criação. Acima de tudo, o parque foi criado para
preservar a nascente do Rio Preto. Hoje produzimos ali um bem
importante, que é a água. O parque produz as nascentes,
principalmente a nascente do Rio Preto, produz água. A água que
nasce ali é bebida em Araçuaí, em Senador, em Belmonte, na Bahia.
E importante, acima de tudo, preservar esse recurso para quem está
abaixo da gente. Além disso, há preservação de toda a biodiversidade
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local, com fauna e flora riquíssimas, o que é importante e prioritário
para a pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa científica é
necessário porque, além de preservar, temos de estudar o que existe
no local. Não podemos nos esquecer do social. Precisa existir
equilíbrio ambiental para haver o equilíbrio social, e, em momento
algum, esquecemo-nos disso. A promoção da educação ambiental
vem cumprir mais uma função do parque. Quem o visita recebe
orientação de alguém lá de dentro. Acima de tudo, tentamos levar
uma palavra de educação, de conscientização e de como mudar a
forma de tratar o meio ambiente. Essa é mais uma função da unidade
de conservação. Há visitas de escolas, de universidades não só de
Minas Gerais, mas também de todo o País.

Quanto ao desenvolvimento do turismo regional, toda a região hoje
tem como referência o parque estadual. O asfalto chegou à cidade, há
melhorias no acesso ao parque, a visitação está aumentando e a
cidade, melhorando. Temos um bom comércio, posto de gasolina,
farmácias, padarias, açougues, etc. A qualidade de vida está muito
melhor que antigamente. Houve geração de empregos diretos e
indiretos, outra importância do parque. A indústria do turismo traz tudo
isso agregado. Diretamente, hoje somos 25 funcionários lá,
praticamente 25 gerentes, pois todas as pessoas são comprometidas
com o parque. São contratadas pessoas da vizinhança, que passaram
parte da vida na região e, de uma forma ou de outra, freqüentavam o
parque no passado. Isso facilita muito a administração do parque.
Temos funcionários dos quatro cantos da região. Tivemos aumento da
arrecadação com o ICMS ecológico e com a nova Lei Robin Hood, de
1995. Além de ter caído muito a arrecadação de ICMS do Município
quanto ao meio ambiente, ainda recebe 15% da renda do seu
Município em virtude da criação do parque. O Município detém uma
unidade de conservação que corresponde a quase 41% da sua área.
A projeção do Município se faz presente em todos os níveis - estadual,
nacional e internacional. O parque é o cartão de visita do Município. E
isso o que realmente acontece. O Município está localizado na Serra
do Espinhaço.

Há rochas de quartzito e arenitos. A vegetação predominante são o
cerrado, as matas ciliares e as matas de altitude. Os atrativos
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turísticos são os mirantes, as praias, as piscinas naturais, as
cachoeiras, as corredeiras, as trilhas, as pinturas rupestres, o moinho
de pedra, o monjolo, as comidas regionais, etc. Quanto à situação
fundiária, o parque está demarcado e praticamente todo cercado e
terminará no início de dezembro. Há o domínio e a posse de toda a
área, e o processo de regularização fundiária está em andamento. Em
breve, estaremos com a escritura em mão, numa situação tranqüila.

Vamos mostrar um pouco do parque rapidamente. Não farei muitos
comentários em virtude do pouco tempo de que disponho. Esse é o
sistema de sinalização do parque, a portaria, o alojamento, com 12
apartamentos para visitantes, e órgãos vinculados ao Estado. Essa, a
situação dos apartamentos. Essas são as casas dos visitantes, de
hóspedes. Essa é a área de "camping", com capacidade para 15
barracas. Esse é o centro de visitantes, com capacidade para 80
pessoas sentadas. Percebe-se uma reunião do conselho consultivo do
parque, realizada dentro do centro de visitantes. Há restaurantes,
sanitários e atrativos históricos e culturais, como o monjolo, máquina
movida à energia gerada pela água.

Temos também o marco da Estrada Real, porque ela passa pelo
parque; moinho de pedra, resgatando a história da cultura e da
tradição da região; marco demarcatório do parque, de acordo com a
lei; ponto onde ficavam os funcionários, no início da chapada - já
construímos barracos, eles estão mais bem acomodados; energia;
água quente; casa do Mozarro, único posseiro que existiu lá; mão-de-
obra dos funcionários do parque, melhorando o acesso às estradas;
pesquisa científica, de que falei; visitação pública; noção geral do
parque; vale com o Rio Preto; Dois Irmãos, que, na região, depois do
ltambé, é o ponto mais alto, com 1.826m de altitude; Chapada do
Couto; capões; nascentes dos córregos e afluentes; noção do cerrado;
formações rochosas; mirantes; ponto de 1.826m, com o Itambé ao
fundo; pinturas rupestres; água por todos os lados; piscinas naturais;
Cachoeira da Sempre-Viva; Cachoeira do Crioulo; Poço do Veado;
corredeiras do Rio Preto; Poço de Areia; canelas-de-emas; sempre-
vivas; orquídeas; vellosias; pequi, cactáceas; pau-d'arco; pau de
paina; bromélias; e canela-de-ema.

Para terminar, vejamos este trecho: "Se você planeja para 1 ano,
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plante arroz; se você planeja para 10 anos, plante árvores; se você
planeja para 100 anos, eduque o povo; se você planeja para 1.000
anos, conserve a natureza do seu país".

O contato conosco poderá ser feito por meio do IEF, em Belo
Horizonte e Diamantina, bem como pelo meu telefone residencial.
Desde já, agradeço a todos a tolerância em me ouvir. Na nossa
querida São Gonçalo e no Parque Estadual do Rio Preto, estaremos
sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima oportunidade.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Sr. José Noel Prata

Cumprimento a Mesa, na pessoa do Sr. Tonhão, que, entre as
pessoas que ouvi hoje, comunga com minha forma de pensar.
Cumprimento ainda o Prof. Célio que, entre .aspas, é "culpado" por eu
estar aqui hoje. Digo isso porque fiquei sabendo que o Prof. Célio é o
criador das RPPNs. Se ele não as tivesse criado, eu não as teria; se
eu não as tivesse, naturalmente não estaria aqui. O meu trabalho,
bem como o das duas pessoas que me antecederam, apresenta-se de
forma mais amena, considerando-se o debate que aconteceu aqui no
decorrer do dia. Assistimos a palestras espinhosas, houve assuntos
conturbados. Todavia, viemos aqui com uma missão um pouco mais
tranqüila, a fim de arrematar o fim de tarde de forma mais suave.

O que falarei agora não estava previsto no material que preparei.
Aproveitarei o que disse Dr. Enio Brandão, representante da Cemig, e
farei um gancho. Com base no que ele disse em determinado
momento de sua exposição, farei uma pergunta.

Certamente estão presentes vários dirigentes de ONGs, pessoas
que labutam. Não quero que vocês entendam o que direi como crítica
às ONGs, pelo contrário, admiro o trabalho que vocês realizam e
acredito que ele seja extremamente necessário. Por meio desse
trabalho, conseguimos avançar até o ponto em que estamos.

Alguém conhece a ONG 505 Eucalipto e Celulose ou a Associação
de Proteção à Cana-de-Açúcar? Alguém já ouviu falar em Associação
de Defesa do Milho, da Soja e da Pecuária? Quero que pensem nisso
enquanto falo Efetividade das Unidades de Conservação Estaduais",
e, ao final, voltaremos a discutir o assunto.

Efetividade é a qualidade do que atinge os seus objetivos
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estratégicos institucionais. Havia preparado uma apresentação mais
extensa, mas vários assuntos já foram debatidos; todavia não poderia
deixar de responder a uma pergunta, até porque é a pergunta que
mais ouço. Aliás, foi a pergunta que fiz ao representante do IEF que
visitou a minha propriedade, quando eu nem sabia o que era RPPN.
Acredito que menos de 10% das pessoas presentes não saibam bem
o que é uma RPPN, apesar de ser uma platéia seleta.

Segundo o art. 12 do Decreto n9 1.922, de 5/6/96, reserva particular
do patrimônio natural é uma área de domínio privado a ser
especialmente protegida pela iniciativa dos seus proprietários,
mediante reconhecimento do poder público, por ser considerado de
relevante importância pela diversidade ou pelo aspecto paisagístico ou
ainda pelas características ambientais que justifiquem ações de
recuperação. Uma unidade de conservação não se institui só para
defender belezas, mas também para recuperar. Após o
reconhecimento e o respectivo registro em cartório, ela tem caráter
perpétuo e é de interesse público.

Falarei sobre a RPPN Vale Encantado, pois as outras ações e as
questões de legislação já foram debatidas. A RPPN foi instituída pela
Portaria do IEF n2 70/2004 e nos termos do Decreto n 2 39.401,
publicado no "Minas Gerais" em 14/5/2004. A RPPN Vale Encantado
foi instituída como âncora do projeto de um centro de educação
ambiental e também para o fomento e o desenvolvimento sustentável
do seu entorno. Está localizada na APA do Rio Uberaba.

Está presente o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Uberaba,
que vem desenvolvendo um magnífico trabalho e muito batalhou pela
criação dessa APA. Ele também realiza um trabalho muito bonito na
recuperação das nascentes e de toda a área que está acima da
captação de água da cidade de Uberaba.

Em nossos objetivos de criação, há dois focos. O foco 1 diz respeito
à preservação. Mas, preservação por preservação, entendo
particularmente que Uma área de 36,13ha, a da nossa reserva, é uma
gota d'água no oceano, ou seja, é muito pouco, se pensarmos em
termos de preservação da biodiversidade.

O nosso segundo objetivo é a educação ambiental. Acreditamos que
esse seja o maior ganho de uma reserva particular de patrimônio
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natural, a formação da consciência ecológica, o poder de contribuir de
forma segura, com exemplos e demonstrações locais da importância
da mata ciliar, da preservação ambiental.

Nesse primeiro foco, também estão incluídas a pesquisa científica e
a formação acadêmica. O nosso programa de educação ambiental
não se restringe apenas às crianças. E claro que é muito importante
educá-las, porque, se crescem com um conceito adequado do meio
ambiente, atingem a fase adulta com um comportamento bem
diferente do nosso; porém transferir para elas a responsabilidade de
consertar o que a nossa geração degradou é, no mínimo, incoerente,
irresponsável. Por esse motivo, queremos também educar os adultos,
os funcionários das empresas, porque o meio ambiente está em todo
lugar, não somente nas áreas de proteção, mas no pátio das
empresas, nas salas de trabalho, no comportamento das pessoas.

Queremos trabalhar ainda a educação dos produtores rurais, porque
eles são muito cobrados, não podem fazer queimadas, isto nem
aquilo, lançar veneno. Mas ninguém informa a eles por que não
podem fazer isso, o que seria muito importante. Não estou referindo-
me ao produtor de grande porte, os industriais, que já têm
consciência. Quando cometem algum dano ao meio ambiente o fazem
de modo consciente. Falo do pequeno produtor, que aprendeu com o
pai, aprendeu com o avô, que fazer queimada é a forma mais barata e
eficaz de limpar o pasto e acabar com o carrapato. Sendo assim, os
manejos que faz hoje são conseqüência daquilo que aprendeu de
forma errada, mas ele tem condições de aprender e conhecer a forma
correta. Vivemos hoje num mundo completamente diferente daquele
de nossos pais e avós. Então, a contribuição que queremos dar a
esse pequeno agricultor, e estamos fazendo isso cumprindo nossa
função social, é dizer-lhe que não se pode jogar o resto do agrotóxico
no solo porque essa ação irá infiltrar, contaminar o lençol e sair na
torneira do cidadão lá na cidade; que não pode também queimar pneu
nem fazer queimadas na mata, porque isso libera gases na atmosfera.

Então, todo o nosso trabalho está centrado em fazer o cidadão
entender e respeitar o meio ambiente pelo conhecimento e não pela
"dor de bolso", que é a mais profunda que existe. A nossa linha não é
essa, mas sim de promover o conhecimento. Esperamos plantar na
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cabeça de cada cidadão que nos visita uma semente que, frutificando,
o acompanhará por toda a vida, tornando-o uma pessoa ecológica e
ambientalmente responsável.

No Foco n2 2 há o fomento ao turismo não somente em nossa
reserva, mas também no entorno dela. Nessa linha de ação, temos
trabalhado com a comunidade rural vizinha, para promover eventos
que atraiam turistas e proporcionem aumento da renda e, além disso,
para fazer com que aprendam outras formas de produção, valorizem a
sua produção e a comercializem em locais definidos dentro de
Uberaba ou no próprio local onde estão, atraindo o turista.

Quanto ao nosso trabalho nessa área, já estamos fazendo o núcleo
de produção artesanal. Aliás, já criamos uma marca da comunidade
para todos e rótulos também padronizados, a fim de promovermos
essa comercialização.

Ainda nesse Foco n Q 2 está a recreação, o lazer e a cultura.
Recebemos grupos agendados na RPPN. A nossa estrutura é mínima,
e não aquela estrutura mostrada no parque. Estamos trabalhando
para obtê-la.

Dessa lista de objetivos do centro de educação ambiental, citarei
apenas a questão de discutir os impactos causados pela ação
antrópica nos diferentes ecossistemas, pois já falei sobre a maioria.
Estamos no Portal do Cerrado, onde as coisas estão acontecendo
agora - diferentemente do que já ocorreu na mata atlântica, onde se
vê muito falar do SOS Mata Atlântica, do mico-leão-dourado e de não-
sei-mais-o-quê. Em nossa região, as lavouras de cana estão
chegando agora. As lavouras de soja estão migrando mais para cima,
porque a cana vem chegando com tudo. Ainda há tempo de fazermos
alguma coisa para que não ocorra lá o que ocorreu na mata atlântica.

O ICMS Ecológico também é urna forma de efetividade. Quando a
nossa reserva foi totalmente documentada, incluiu-se Uberaba no
cadastro dos Municípios habilitados a receber o ICMS Ecológico -
aliás, já o estão recebendo desde outubro do ano passado.

Gostaria de tecer alguns comentários sobre os programas de
financiamento para as RPPNs. Há o Fundo Nacional de Meio
Ambiente, as ONOs, as empresas e os financiamentos bancários.

Mas quero dizer-lhes, sem fazer nenhuma crítica, que nada disso é



277

eficiente, se não há divulgação.
Preciso melhorar a estrutura, construir banheiros, mas não consigo

financiamento. Quando chego ao banco e digo que tenho uma RPPN,
a pessoa que me está atendendo responde: 'Que bom que você tem
uma RPPN". Então, digo-lhe que preciso de um financiamento para
construir um banheiro e melhorar a estrutura. Então ele me pergunta:
"O que é uma RPPN?". Não preciso nem dizer que não consegui o
financiamento ainda.

Precisamos divulgar, contar que existimos para as pessoas que
estão nas agências de fomento.

Responderei às perguntas que deixei para trás. Não há ONGs lá,
porque não há necessidade de tê-las. Ninguém precisa de ONG para
defender cana-de-açúcar, lavoura, Coca-Cola, Rede Globo ou
qualquer empresa que gera lucros. Do que dá dinheiro, o proprietário
cuida bem e faz gerar dinheiro. No entanto, árvore deitada dá dinheiro;
em pé, não. Produzir água dá dinheiro para a empresa que trata e
vende na cidade, mas para o proprietário que produz não dá, dá ônus.
Ele tem de cuidar sozinho da nascente, cercá-la, protegê-la, mas não
ganha nada. Agua, oxigênio são tão ou mais importantes do que a
soja, o milho, a celulose, etc. A humanidade sobreviveu muito tempo
sem celulose nem papel, que é uma invenção recente. Sem água
vivemos apenas alguns dias. Sem oxigénio sobrevivemos apenas 7
minutos. A soja, podemos viver sem comê-la até 30 dias ou mais. E
remunerada, assim como a carne; já a água e o oxigênio, não.

Essa última parte não estava no meu programa, mas achei muito
importante frisar.

Peço desculpas à Mesa por ter excedido um pouco o meu tempo.
Agradeço aos que me ouviram sem cochilar. Aos que cochilaram,
quero dizer que estão desculpados, pois a culpa foi minha, uma vez
que não consegui prender a atenção de vocês.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de "slides".
Assistiremos, agora, a um pequeno vídeo, para amenizar um pouco

o clima. Colocaremos umas imagens bonitas, para as pessoas verem.
Muito obrigado.

- Procede-se à exibição do vídeo.
O Sr. Presidente - Agradecemos ao José Noel e o parabenizamos
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pelo belíssimo trabalho que vem realizando. Passo a palavra ao
Eduardo, para que faça a leitura da moção encaminhada pelos
atingidos da Rebio Mata Escura.

Leitura e Aprovação de Moção
O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - (- Lê:)
"Moção de apoio à garantia da sustentabilidade ambiental e dos

direitos sociais da população afetada pela criação da Reserva
Biológica da Mata Escura. Em 24/11/2006, a plenária do ciclo de
debates "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação do
Estado de Minas Gerais", promovido pela Assembléia Legislativa,
aprova a seguinte manifestação, a ser encaminhada ao Ministério do
Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama-Brasília -, sobre a Reserva
Biológica da Mata Escura - Rebio Mata Escura: 1 - que o Ministério do
Meio Ambiente e o Ibama compreendam a intensidade e a gravidade
dos prejuízos econômicos, sociais e pessoais acarretados à
população local pela criação precipitada da referida reserva biológica;
2 - que o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama reconheçam o papel
de mediação que será desenvolvido pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam - e pela Assembléia Legislativa no sentido
da garantia da suste ntabilidade ambiental e dos direitos sociais da
população afetada; 3 - que no dia 15/12/2006 seja realizada uma
reunião, nas dependências da Assembléia Legislativa, com
representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, do Copam,
da ALMG e da comissão de atingidos pela criação da Rebio Mata
Escura para entendimentos iniciais. Plenário do ciclo de debates. Belo
Horizonte, 24 de novembro de 2006."

O Sr. Presidente - Queria solicitar a manifestação dos participantes
deste ciclo de debates. Se estão de acordo com essa moção, que se
manifestem erguendo uma das mãos. Há apoio? Então, está
aprovada, com a manifestação da maioria dos participantes do ciclo
de debates.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste instante será exibido um vídeo sobre o

Parque Estadual do Rio Doce. São 8 minutos e 49 segundos de vídeo.
- Procede-se à exibição do vídeo.
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Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início à fase de

debates. A coordenação informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. A ata deste ciclo
de debates, contendo a transcrição completa das exposições e
debates será publicada no jornal "Minas Gerais", "Diário do
Legislativo", na edição do dia 2/12/2006, sábado. Aos interessados em
gravar em vídeos as reuniões do ciclo de debates, esclarecemos que
não será possível fornecer cópias das gravações, razão por que
haverá reprise do evento pela TV Assembléia, que será exibida nos
seguintes dias e horários: dia 8/12/2006, sexta-feira, ás 8h30min,
abertura do dia 23/11/2006, noite; dia 9/12/2006, sábado, às 8h30min,
parte da manhã do dia 24/1112006; dia 10/12/2006, domingo, às
8h30min, parte da tarde do dia 24/1112006. As pessoas interessadas
em reproduzir as apresentações realizadas neste evento, informamos
que já estão disponíveis na página da internet da Assembléia:
www.almg.gov.br .

Debates
O Sr. Presidente - Solicito que o primeiro inscrito, Sr. Joaquim José

da Silva, Presidente da Associação de Defesa dos Proprietários de
Sete Salões, se encaminhe até o microfone para fazer o seu
questionamento oral.

O Sr. Joaquim José da Silva - Nossos cumprimentos a todos os que
se encontram nesta Casa.

Pelo que vimos e ouvimos ontem à noite, hoje pela manhã e agora à
tarde, chegamos à conclusão de que criar parques é muito fácil. O
mais difícil é pagar, indenizar as pessoas. Sabemos que, em 1998, o
ex-Governador do Estado Eduardo Azeredo criou vários parques,
entre eles o Parque Estadual de Sete Salões, no Vale do Rio Doce.
De uma maneira desonesta, suja; uma maneira desonesta e suja de
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negociar.
Por que digo isso? Porque antes de comprar um imóvel, deve-se

procurar o vendedor, combinar o preço e a maneira de fazer o
pagamento: em 30 dias, 60 dias, e não em 1 ano, 8 anos, 10 anos. A
partir de tudo combinado, vai-se ao cartório para fazer a transferência
dos documentos. Mas, para se criar um parque, basta a vontade de
um Governador ou Presidente e de meia dúzia de pessoas, que fazem
o decreto, assinam e deixam o tempo passar e o povo sofrer. E vêm a
algumas reuniões e fazem proibições. E o pessoal fica sofrendo.
Muitos proprietários do Parque Sete Salões estão aqui e são
testemunhas disso.

Não sabemos o que fazer, para onde vamos partir. O governo
começou pelo fim. Nós começamos no início das negociações, e o
governo começou no final. Ele não procurou o vendedor, nem quis
saber se a pessoa queria vender. Não procurou saber o valor do
imóvel e fez o negócio. Assinou o decreto, e o parque foi criado.
Agora, os infelizes moradores ficam sem saber o que acontecerá
amanhã. Há mais de oito anos estamos passando por isso, assim
como outros que estão nas áreas de parque. Depois de massacrar os
pequenos e humildes proprietários, o pessoal do IEF vem apresentar
um valor de indenização de R$1.100,00 por hectare. Isso é uma
esmola, levando em consideração o valor das terras, de R$25.000,00
a R$30.000,00 o alqueire. Se tenho 50alq. de terra, serei
desapropriado contra a minha vontade, e terei que comprar uma
propriedade, se encontrar, de 1 Oalq. de terra.

Se não aceitarmos a proposta do governo, seremos desapropriados,
expulsos da terra pela polícia com ordem judicial de despejo.
Sairemos como grileiros, bandidos e invasores de terra. Não sei se é
isso que os políticos chamam de justiça social. Fazer justiça social
expulsando o pequeno produtor da sua terra e pagando um preço que
convém ao Estado? E se não quisermos receber, seremos expulsos
da terra para morar na cidade. Nós, que estamos acostumados a
trabalhar na roça e a cuidar da nossa terra, do nosso gado, da nossa
lavoura, vamos morar na cidade, sem emprego, porque não temos
estudo nem idade para conseguir outro trabalho. E ficaremos lá,
esperando uma aposentadoria de um salário mínimo, se isso
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acontecer. Pergunto novamente: isso é justiça social? Se isso é justiça
social, estamos indo cada vez mais para o buraco, vivendo de esmola,
mendigando, ao passo que poderíamos estar em nossas
propriedades, cuidando da nossa família, das nossas lavouras,
vivendo uma vida digna, na qual não dependemos do governo. Temos
nossos documentos das terras, título e registro de outorga das terras.
Creio que merecíamos mais respeito por parte do governo e das
autoridades competentes para resolver esse problema.

Agradecemos a todos, pois, neste período da tarde, contamos com o
apoio de muitos que falaram a nosso favor. No período da manhã, só
apanhamos, mas agora tivemos o conforto de ouvir palavras
animadoras. Pela manhã, o Desembargador também falou a nosso
favor. Agradecemos a oportunidade e esperamos que os Deputados e
políticos se sensibilizem com nosso problema e procurem nos ajudar
da melhor maneira possível. Obrigado.

O Sr. Silvério Seabra da Rocha - Sr. Joaquim José da Silva, não sei
se o senhor estava presente na hora da minha fala. Eu disse o
seguinte: o preço de R$1.1 00,00 por hectare é um preço médio. Isso é
uma falha para a qual o professor me chamou a atenção ontem, mas
sou teimoso e mantive isso. Esse é o preço médio de todos os
parques do Estado. Eu ainda disse que há custos de R$400,00 por
hectare, como o caso dos parques situados no extremo Noroeste
mineiro, na Serra das Araras, que Guimarães Rosa indicou e, depois
dele, quase todo o mundo esqueceu. Só não esquece o povo do Norte
de Minas por causa da festa de Santo Antônio, realizada todo dia 13
de junho.

Encontramos preços que variam de R$400,00 a R$30.000,00.
Talvez o seu caso seja o preço de R$30.000,00, porque a
desapropriação é individual, que segue a norma técnica estabelecida
pelo Conselho Federal de Engenharia, com todo o sistema elaborado
de avaliação. Mas o caso específico de cada unidade de conservação
é bastante diferente um do outro. O senhor sabe e deixou de
mencionar aqui que estamos impossibilitados de fazer qualquer
indenização na área do Parque Sete Salões, pois há uma ação civil
pública movida pelo Ministério Público Federal reivindicando a
propriedade indígena dessa área. De acordo com a Constituição, se
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for declarado que se trata de área de propriedade indígena, tanto o
IEF quanto vocês terão de sair de lá. Enquanto essa questão não for
resolvida, não podemos intervir.

O Sr. Joaquim José da Silva - Ontem entreguei um documento de
um Diretor da Funai de Brasília ao Dr. Célio esclarecendo que a área
dos índios crenaques já foi demarcada. Há até um mapa. Se quiserem
observar melhor, trouxe um documento, que está com o Dr. Célio.

O Sr. Silvério Seabra da Rocha - Quanto à questão das terras
indígenas crenaques, a área delimitada na região do M e nas outras
proximidades, do lado contrário do Parque dos Sete Salões - o senhor
sabe disso - é uma região diferente, uma reserva já marcada. O
Parque Sete Salões é uma nova reivindicação deles. Não somos nós
quem dirá se a terra é indígena ou não. Não temos condição de fazer
isso. Até pediria ao Dr. Luiz Chaves que nos ajude na resposta, que
deve ser bem esclarecida durante este debate.

Esse é um direito constitucional inalienável dos povos tradicionais.
Um senhor da Lagoa do Cajueiro já se manifestou, e o seu caso é o
mesmo: trata-se de povos tradicionais. O povo crenaque reivindica
aquela área como território pertencente a eles. E essa territorialidade
é garantida na Constituição. Se isso for verdade, o 1FF está fora, e
certamente vocês também.	 -

O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - E evidente que o
Ministério Público, em defesa dos interesses das tribos indígenas,
tenha o direito de dar o encaminhamento que considerar correto. Mas,
neste momento, a partir da manifestação do companheiro, é preciso
deixar essa questão um pouco de lado e manter a discussão no mérito
que ele aborda. Primeiro, por que nós, dos movimentos sociais - por
exemplo, nos casos de construção de hidrelétricas, como lrapé, que
atingiu 1.100 famílias-, conquistamos, com luta, o direito para aquelas
famílias que o quisessem a fim de que a forma prioritária da
indenização fosse o reassentamento? Isso precisa ficar muito claro.
Primeiro, esse negócio de preço médio por região é parola. Não sei se
o senhor usaria isso para vender um bem, por exemplo, se amanhã
tiver de vender o seu apartamento. E parola, não existe isso. E
necessário avaliar no local, o valor do imóvel concretamente.

Segundo, todos sabem que, em caso de barragem, unidade de
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conservação ou o que for, se a indenização for de ordem monetária, o
dinheiro que a pessoa receber pela propriedade não será o bastante
para comprar outra da mesma qualidade em outro lugar, de jeito
nenhum. Por isso há um apelo, e nós, dos movimentos sociais,
lutamos para que a reconstituição de direitos, desde que o posseiro ou
agricultor familiar assim o queira, seja por intermédio de
reassentamento.

Terceiro: há duas questões que não se podem perder de vista. Já
que o poder público, seja federal, seja estadual, infelizmente pode
fazer o decreto sem a necessária previsão orçamentária para a
indenização e para a implantação do parque, quem responde por
tudo? Digo isso porque, quando é feito o decreto, e este atinge o
indivíduo, nenhum banco fornece mais crédito rural àquela pessoa. O
IEF não concede mais licença para desmate. O poder público toma
conta das famílias? Não. Cessa a atividade produtiva, perde-se o
direito efetivo ao trabalho, e quem responde por isso? Então não se
pode, nesta discussão, perder de vista o fato de que infelizmente as
desapropriações são feitas sem os necessários cuidados da previsão
orçamentária, com avaliações de benfeitorias e com o preço da terra
realmente compatível com o imóvel. Além disso, não se garante que o
posseiro ou o agricultor familiar possa escolher - aqueles que
queiram - ser reassentado em terras em condições semelhantes
àquelas em que vivia.

Temos de nos lembrar de que, na maioria dos casos, essas
realidades dizem respeito a famílias, a gerações que estão naquelas
áreas há 100, 150, 200 anos. Isso não pode ser tratado, sob hipótese
nenhuma, como questão de mercado, pois se trata de direito e de
cidadania.

O Sr. Silvério Seabra da Rocha - Infelizmente, Eduardo, acho que
você deturpa o que dissemos. Você tem facilidade muito grande de
manipular para deturpar. Eu, em momento algum, disse que o preço
da terra, no caso dele, era R$1.100,00. Na verdade, R$1.100,00
representam uma média estatística, como expliquei. Se você tem
conhecimento estatístico, sabe que estou absolutamente correto,
como corretas são as diversas pesquisas divulgadas. Trata-se de uma
técnica de economia. Talvez você não a conheça.
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Para determinarmos o número global, é necessário o uso de uma
técnica, como eu fiz. Acredito que você não tenha conhecimento
dessa técnica nem condição de fazer a correção. Eu ainda disse a ele
que talvez o preço da terra fosse R$30.000,00 o hectare. Ele pode
confirmar isso. E uma variação, que se inicia nos 400 no extremo
Noroeste, onde estava a 250. Compramos terra para fazer realocação
de RPPN entre 150, 250 a 30.000 em alguns locais.

Então, esse levantamento usou todas as unidades de conservação.
Os preços, aliás, foram os usados pelo Incra para promover
assentamentos e desapropriar fazendeiros.

O Sr. Presidente - Creio que tanto o Eduardo como o Silvério já
tiveram oportunidade de prestar esclarecimentos. Portanto, com a
palavra, o Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter.

O Sr. Luiz Antônio Chaves - Ao que me parece, a questão indígena
é apenas mais um agravante para o suplício das famílias que estão
reivindicando esse direito.

Os índios crenaques pedem a revisão de seu território tradicional,
com base no art. 231 da Constituição Federal e no Decreto n 9 1.775,
de 1996, que rege a matéria.

Independentemente da ação civil pública que está em tramitação,
eles já protocolaram um requerimento na Funai, em Brasília,
solicitando a criação de um grupo técnico, o que se dá por meio de
portaria do Ministério da Justiça. Uma vez publicada a referida
portaria, o grupo técnico irá fazer os estudos necessários, incluindo-se
o estudo antropológico. Quem conhece o mínimo da história dos
índios botocudos, cujos representantes legítimos são os crenaques,
não há dúvida de que, inevitavelmente, pelo menos parte da área dos
Sete Salões será decretada terra indígena.

O Sr. Presidente . O Said Pontes de Albuquerque, da Assembléia
Legislativa, pergunta ao Prof. Célio Valle: "Vemos que, embora se
trate de 1% apenas de áreas protegidas em relação ao total do
Estado, os problemas são inúmeros. Como pensar, então, na
conservação tida como ideal e que gira em torno de 10%? Qual é o
percentual ideal? Será possível atingi-lo?

O Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle - Temos de lembrar que, de
acordo com a nossa legislação, temos as reservas legais e as APP5,
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com mais de 20%. Acredito que, se bem desenhado, bem feito,
poderemos chegar a 3%. Para nós, agora, talvez seja difícil chegar a
10%, mas penso ser isso possível futuramente.

Se vocês prestarem atenção - e quem vive no campo sabe disso -,
verão que temos áreas que não possuem nenhuma importância para
a agricultura, são produtoras de água e de biodiversidade. As áreas
importantes para agricultura não existem mais como biodiverisade, já
foram plantadas. Por isso estamos vivos. Os agricultores já garantiram
a carne, nossa comida. Continuamos vivendo disso. Então, penso que
isso é possível.

Agradeço a todos os que aqui falaram. Ocorre algo importante que
confirma o que sempre pensei: quando criamos parques sem ouvir as
pessoas, sem fazer antes um trabalho inteligente, erramos. Percebo
isso, pois estou envolvido com algumas ações no Norte de Minas.
Existem áreas para se proteger: as produtoras de água. Trata-se de
algo importante, com o que não podemos mais brincar. Citarei um
exemplo. Na Serra do Cabral, produz-se água para 10 a 12
Municípios. No entanto, há um projeto agrícola visando à plantação de
café, batata, etc., que está me apavorando pois, com isso, vão
envenenar as águas desses Municípios.

Para mim, o exemplo do Rio Preto é o mais interessante, uma vez
que a comunidade percebeu que a metade do Município representava
a sua riqueza. Ou seja, sua riqueza não era o diamante, mas a água.
Agindo assim, deram-nos uma grande lição. Na minha opinião, a
tragédia se deve ao fato de ser o técnico estadual quem escolhe as
áreas. Na realidade, deveria ocorrer exatamente o contrário, ou seja, a
comunidade é que tinha de perceber, de fazer isso. Em Minas Gerais,
houve casos interessantes, entre os quais considero emblemático o
do Rio Preto. Vou muito lá e, ao rever esse fato, fico sempre muito
comovido. Portanto penso ser isso possível, sim.

Alguém falou algo muito sério e, quanto a isso, a Assembléia tem de
nos ajudar mesmo. Realmente é complicado. Cada vez mais
enxergamos essa questão com maior clareza. Refiro-me ao fato de
criarmos um parque sem dispormos de recursos financeiros para
resolvermos o problema.

Temos de começar a trabalhar uma forma para obter o orçamento,
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pois isso é importante. Todavia, não podemos permanecer esperando;
caso contrário, ocorrerá uma tragédia no parque. Creio que vocês
concordam comigo. Em certos momentos, se você não agir depressa,
acaba tudo. As vezes fazemos algo precipitadamente, como no
decreto, mas isso ocorre devido à vontade de defender algo. Temos
de tentar consertar isso porque alguém acaba sofrendo.

Agradeço à Assembléia, importante parceira. Somos simples
técnicos, temos competência e muito amor pelas coisas, mas, como
vocês têm força política, podem ajudar-nos.

O Sr. Presidente - Solicito ao Guilherme Figueiredo, da Pousada do
Lado de Lá, do Parque da Serra do Papagaio, que se dirija ao
microfone para fazer sua pergunta ao Eduardo Antônio Arantes do
Nascimento.	 -

O Sr. Guilherme Figueiredo - Boa tarde. E um prazer estar aqui.
Venho da Serra do Papagaio, onde trabalho, tenho minha vida, minha
família e todo o meu sonho realizado. A maneira como o IEF atuou na
questão da Serra do Papagaio não só comigo, mas também com os
moradores locais, foi agressiva e com total falta de respeito à
sensibilidade humana. Chegamos antes da criação do parque, e
chegaram lá mais de 20 cidadãos, entre eles membros das Polícias
Federal e Militar e Ibama. Não quiseram dialogar, apenas multaram, e
não só a mim, como também vários moradores da serra.

O pessoal de Baependi ficou assustado, sem entender o que estava
acontecendo. Tentamos explicar que trabalhávamos na área de
preservação ambiental, que não criávamos gado e que nosso trabalho
era de preservação. Dissemos que trabalhávamos com turismo, com
religiosidade. Portanto nosso trabalho é de preservação, pois
queremos que a natureza volte em sua plenitude.

Todavia, não fomos ouvidos, e sim multados. Minha pousada foi
fechada, fiquei incapacitado de trabalhar e tive de mandar funcionários
embora. Isso ocorreu no ano passado. Se não fosse minha família,
que me ajudou muito, não sei como estaria minha situação. Se não
fosse o Poder Judiciário, talvez minha pousada estivesse fechada até
hoje. Quero entender o que ocorre com o IEF. Trabalhamos com
turismo e desenvolvemos turisticamente a região. Houve várias
publicações sobre a região na imprensas falada e escrita. Aliás,
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haverá uma reportagem no programa Terra da Gente, da Rede Globo.
Realizamos um trabalho que cria situações para o homem da terra

poder viver lá, por meio de trabalho e de geração de emprego.
Pagamos impostos e criamos condições para estudiosos pesquisarem
nossa região. Até então, não havia como receber ninguém, porque lá
não tinha nada, era terra de ninguém. As pessoas não sabiam que
existia essa terra. Portanto permanecíamos em uma situação
prejudicada e apreensiva, pois, atualmente, não posso fazer mais
nada. Há uma fiscalização medonha sobre o que faremos, e, ao
mesmo tempo, o Parque de Ibitipoca e os demais parques citados
fazem a mesma coisa que a iniciativa privada e nós fazemos.

Portanto queremos saber o que está acontecendo. Queremos saber
por que o Estado nos trata dessa forma, por que não participa de
PPP, de união da sociedade com o Estado, o que seria muito melhor,
em vez de tentar criar esse parque, pois, na verdade, só 3% desse
parque é do Estado, o resto é de propriedades particulares. Essa é
uma situação complexa e está prejudicando a vida da região dos
nativos. Obrigado.

O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Creio que esse
depoimento, assim como os depoimentcis prestados na parte da
manhã pela representante do parque de Grão-Mogol, vai além das
formulações.

Esse depoimento reforça alguns aspectos importantes, que incluem
o momento em que o decreto é feito. Isso está acontecendo na
reserva biológica da Mata Escura, e acontece, como ele citou. Era um
empreendimento, uma pousada, e você fica quase literalmente
impedido de garantir sua própria sobrevivência.

Tivemos anteriormente uma manifestação muito importante e clara
do Prof. Célio Vaile, em que ele assume que a não-previsão
orçamentária é efetivamente um problema, um fator que dificulta o
processo e gera intranqüilidade. Quero lembrar que, no caso da
reforma agrária, o decreto do Presidente da República manifesta
apenas uma intenção. E o Juiz federal quem acata ou não a
desapropriação. Quando não a acata, para a concessão de emissão
de posse, ele exige que o Incra faça o depósito imediato do dinheiro
das benfeitorias e da indenização da terra nua. Portanto há um
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mínimo de garantia àquele desapropriado. Esse direito também deve
ser estendido aos outros casos.

Quanto ao preço de imóvel, reafirmo que, em qualquer indenização
ou desapropriação, benfeitoria em terra nua tem de ser imóvel a
imóvel, não cabe aplicação de tabela regional. O Incra sabe que
temos essa posição. No caso das barragens, por determinação do
Copam, já conquistamos... O empreendedor da hidrelétrica faz sua
avaliação, mas paga a um avaliador indicado pelos atingidos para
fazê-la. Isso não é manipulação nem oportunismo. Gostaria que
ficasse claro que isso é uma manifestação, uma argumentação que
busca resguardar direitos. Muitas vezes, quando o poder público não
toma determinados cuidados, existem problemas.

Relativamente a qualquer caráter de individualização nessa
discussão, como representante da Fetaemg, não posso emparelhar-
me a esse nível. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito ao Frederico Alexandre Costa Alves, da
Acpad, que se dirija ao microfone para fazer seu questionamento ao
Prof. Célio Vaile.

O Sr. Frederico Alexandre Costa Alves - Prof. Célio, não participei
dos debates de ontem, mas assisti a eles na íntegra pela televisão.
Estou aqui humildemente para saber as posições.

No periódico "Manuelzão" desta semana, foi publicado que, quando
o governo quer, ele faz. No caso da Linha Verde, foram
desapropriadas favelas onde havia barracos de todos os tipos.
Algumas regras foram estabelecidas: o morador muda-se para outro
lugar, estabelecido pelo governo, ou recebe cerca de R$2.000,00.

Temos 1% das áreas. O pessoal disse que precisamos de ousadia,
mudança de raciocínio e outras opções. Vejo aqui que parece
estarmos afundados na lama, e não haverá avanços.

Há pouco tempo em Uberaba, na região do Triângulo, fizeram uma
compensação em ltambé. Então, a coisa pode ser um pouco móvel.
Imaginem, por exemplo, se pegarmos o imposto gerado por l% da
área mais produtiva de Minas Gerais, cujo valor por hectare é muito
alto, e o transferirmos para quem ocupa essa área. Por exemplo, há o
pessoal que tem pousada, os apicultores e até quem trabalha com
gado. O senhor de Uberaba disse que ninguém ficará preservando
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nascente nem mata, se isso não der dinheiro. Somos um sistema
primitivo capitalista. Então precisamos aceitar a nossa irracionalidade.
O pessoal só funcionará à base de dinheiro. Se, em Uberaba,
pegarmos o imposto territorial de lOha - talvez equivalente ao de
lOOha no Norte de Minas - e o transferirmos, seria uma espécie de
bolsa-família da mata atlântica, bolsa-família da nascente.

Concluindo, como o pessoal disse ontem, se não tivermos ousadia,
não mudarmos o raciocínio, não invertermos a lógica nem sairmos
desse caminho, não conseguiremos nada. Portanto, Sr. Célio, gostaria
de saber a sua opinião sobre essa transferência. Concordo com
muitos aqui. Há pessoas que têm família no interior. Como uma
pessoa de 70 anos, que nasceu lá, onde viveram seus avós, poderá
sair dali para morar na cidade? Por exemplo, com esse dinheiro do
Triângulo, é preciso garantir, no mínimo, uma pensão, pelo menos
para a primeira geração. Conforme disse, como poderá cuidar dos
filhos? Então, pelo menos até a primeira geração, é preciso garantir
uma pensão. De onde viria esse dinheiro? De outro lugar. Quer dizer,
é 1%. Obrigado.

O Sr. Célio Murilo de Carvalho ValIe - Penso que ninguém tem
solução para tudo. O problema é difícil. Você é um pouco mais novo
do que eu. Esta reunião é muito importante. Nunca ocorreu no Estado
isto aqui nem o fato que ocorreu ontem comigo. O governo nos
chamou para dizer: "Indiquem as áreas que devem ser protegidas na
Grande BH, para começarmos a fazer planejamento'urbano". Levei
um susto, pois isso nunca havia ocorrido. Primeiro os urbanistas o
fazem, e depois nós corremos até alguma área para protegê-la. Então,
está ocorrendo essa preocupação no mundo, pois a biodiversidade e
o turismo começaram a ter um valor; e a comunidade, a percebê-lo. E
uma indústria.

Deputado João Leite, espero que, no ano que vem, voltemos com
essa discussão, assumindo tudo o que dissemos aqui. Há várias
idéias interessantes. O meu grupo técnico é muito dedicado. Gostaria
que os senhores respeitassem muito esses rapazes - aliás, digo
rapazes, porque sou muito mais velho do que eles. E gente que se
dedica mesmo, vive angustiada com isso e não é burocrata. Aliás, não
temos burocratas lá. Burocrata não trabalha comigo.
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Tentaremos resolver essa situação o mais rápido possível. Já
recebemos até um passivo. Para isso, temos o apoio do Executivo.
Aliás, contamos aqui com a presença do Judiciário e estamos nos
ligando ao Iter. Todos são extremamente importantes para nós. Até
hoje, nunca havíamos tido boa relação com um órgão de terra. Isso é
importante. Alguém levantou a idéia de obtermos o recurso antes. A
Assembléia está disposta a participar conosco e a mudar essas leis.
Isso não é fácil, mas conseguiremos. Com todo o sacrifício que houve,
compensa. Um dia agradeceremos isso aí.

Portanto, Frederico, continue pensando, procure-nos, e vamos
trabalhar juntos, pois somos parte deste mundo que Deus criou e que
é lindo, lindo, lindo!

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Clarissa Germana Pereira
de Queiroz, da associação que representa os moradores do Parque
Estadual de Grão-Mogol. Por favor, dirija-se ao microfone para a sua
manifestação.

A Sra. Clarissa Germana Pereira de Queiroz - Concordo com os
companheiros que disseram que pela manhã a discussão foi pesada.
Sentimos, de alguma forma, uma certa agressividade das pessoas
após a minha fala. Não entendi o porquê.

Sabemos das dificuldades de se fazer um fechamento, pelo curto
espaço de tempo, pois houve uma noite de abertura e um dia - hoje -
de discussão. Dessa forma, trazemos uma sugestão aos Deputados,
como prosseguimento desse processo e de acordo com o que já
vimos dizendo algumas vezes aqui. Ficamos muito felizes depois de
tudo que se constatou hoje à tarde, com todas essas imagens, com
esses vídeos, essa riqueza e a possibilidade de uma RPPN estar
atuando dessa forma. Que bom se todos os parques pudessem
chegar a esse momento. Para que não se atrase mais ainda esse
processo, temos de ser aliados. Aliás, esse foi um termo muito
utilizado hoje à tarde. A comunidade tem de propor o debate. Ocorre
que isso não é construído em todos os lugares. Não temos
expectativas de esperar que todos os lugares sejam da mesma
maneira. Quem dera fosse dessa forma! Por outro lado, não podemos
criar uma situação resistente a essas comunidades nem podemos
caminhar nessa linha.
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Queremos propor uma audiência ou uma outra forma de debate em
que estejam presentes tanto a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais como a Comissão de Direitos Humanos, além dos
representantes desses parques que estão mais conflitantes, anteriores
ao Snuc, portanto antes do ano 2000. Espero que todos esses
parques estejam representados. Logicamente, sabemos que alguns
momentos são mais conflitantes, mas, acima de tudo, temos o desejo
de resolver os problemas.

Agora, não dá para prolongar. Sabemos que esta Casa passará por
uma mudança a partir do próximo ano, mas esperamos que tudo o
que foi feito até agora tenha uma continuidade e que a próxima
legislatura não comece da estaca zero.

Fazemos esse registro e achamos importante salientar que tudo que
se exibiu no vídeo hoje com relação às experiências positivas não é
uma unanimidade no que se refere a outros parques. Não podemos
nos esquecer de que há pessoas sofrendo, em situação difícil. Temos
de ter um olhar diferenciado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Clarissa. Sei que o Deputado Laudelino
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, fará uma manifestação e tratará desse tema. Com a palavra,
para sua manifestação, o Sr. Paulo Maciel, nosso último inscrito. Em
seguida, teremos as considerações finais.

O Sr. Paulo Maciel - Boa-tarde. Parabenizo a Assembléia Legislativa
por esta iniciativa e o 1FF pela recriação do Parque do Papagaio.

Não poderia deixar de me manifestar depois do que ouvi com
relação à Pousado do Lado de Lá.

Algumas coisas devem ser esclarecidas. A reivindicação que aqui se
faz, no debate, é legítima. Está mais do que na hora, realmente, de
termos um pouco mais de planejamento e de responsabilidade na
hora de criar um parque ou uma unidade de conservação. E preciso
que isso seja um projeto de governo, do País. Concordo plenamente
com tudo isso.

Por outro lado, muitos desses problemas aqui são do passado,
aconteceram há 20 ou 30 anos. As pessoas, com o passar do tempo,
deturpam esses problemas em vista de uma realidade atual. A
pousada, aqui mencionada, foi construída depois de o Parque ter sido
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criado, em 5/7/90, o que ocorreu com o apoio dos Municípios e da
comunidade. Houve vários debates, até mesmo correção de erros
sobre o limite de demarcação.

Portanto acredito que é necessário separar as coisas. Primeiro, não
se pode cometer um erro de construir algo num local em que, do
ponto de vista da legislação, não é permitido, mesmo se não fosse
parque. Segundo, uma área decretada de interesse público em 1990.
As coisas têm de ser muito claras, porque, infelizmente, o tempo faz
com que as memórias se apaguem. E preciso que isso tique
registrado, pois não aconteceu da forma como foi exposto. Gostaria
de registrar - não vim aqui com esse objetivo - que isso não foi da
forma como exposto. A pousada foi criada e construída depois do
parque ter sido criado, em 5/7/90. Hoje a área foi decretada de
interesse público. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Peço que o Paulo Maciel permaneça aqui. Já que
foi exposta uma questão, daremos o direito de réplica ao Sr.
Guilherme. Concedo a palavra, ao Sr. Guilherme.

O Sr. Guilherme Figueiredo Quadros - Na verdade, a pousada foi
criada anteriormente ao parque. Pelo que eu saiba, o parque foi criado
em 1998. De fato, quanto aquilo que ele falou sobre o parque ser de
papel, realmente ele tem BOOha, que foram desapropriados de uma
pessoa que, aliás, morreu de desgosto, um português. Conheci a sede
antes de ser a atual "sede" do parque, pois ela não existe. Como
disse, a pousada foi criada anteriormente e respeita todas as leis
ambientais. A questão é que preservamos o lugar... Ouvi comentários
do antigo Diretor do parque de que queriam usar a pousada como
sede.

Existe muito interesse de pessoas que não vivem naquela região,
pessoas de fora, que pensam que a coisa é de uma forma, mas, na
verdade, é outra. E um lugar muito bonito, que, infelizmente, atrai
muita inveja. Obrigado.

O Sr. Paulo Maciel - Desculpem-me, mas tenho de dizer que o
proprietário não morreu de desgosto. E outra inverdade que foi
exposta aqui. Tanto assim é, que, no dia em que ele foi ao IEF
receber o cheque da indenização - à época eu era Secretário do Meio
Ambiente de Belo Horizonte -, foi ao meu gabinete agradecer-me.
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Então, não morreu de desgosto. Essa é outra inverdade. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Indago dos componentes da Mesa se alguém
ainda deseja fazer uso da palavra, senão concedo-a ao Presidente da
Comissão do Meio Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia
Legislativa, Deputado Laudelino Augusto, para suas considerações
finais.

O Deputado Laudelino Augusto - Senhoras e senhores, terráqueas e
terráqueos, sempre temos essa visão maior, não é? Estamos no
mesmo barco, por isso precisamos ser aliados, como tanto foi dito, e
buscar as soluções. Os problemas ambientais são outros tantos
também. Estamos sentindo na pele, no dia-a-dia, as mudanças
climáticas. Tivemos uma comissão especial sobre o Protocolo de
Quioto na Assembléia, em que aprofundamos essa questão. O
indivíduo, os grupos humanos na roça, na cidade, nas periferias ou
nos grandes centros, as empresas, todos têm responsabilidade nessa
questão. As empresas têm uma grande responsabilidade, e muitas
delas estão no sistema neoliberal, lembrado pelo Eduardo, citado
também pelo Secretário, nesse motor que gera tanto a degradação
ambiental quanto a exclusão social. Ele lembrava ontem. O poder
público também tem sérias obrigações e compromissos nessa
questão. Todos nós temos de estar empenhados na busca de
soluções. E isso que procuramos, ao solicitarmos a realização deste
ciclo de debates.

Penso que atingimos, de certa maneira, os objetivos do ciclo; alguns
até não tínhamos previsto, mas foram expostos vários assuntos. Aliás,
era para tratarmos apenas das unidades de conservação do Estado e
foram citadas várias que são federais, além de outros assuntos que,
às vezes, não aprofundamos tanto. O fato é que ele não acabou.

A Assembléia se compromete a continuar. A preocupação da Clarice
foi muito interessante, mas, mesmo que mudem os Deputados, há um
corpo técnico que continuará acompanhando. São os sete consultores
que têm trabalhado e aprofundado bastante o assunto. Também
vamos solicitar à Assembléia aconstituição de uma comissão especial
para conhecermos melhor a situação. O assunto nos pede isso.
Queremos. 'in loco", conhecer melhor as questões sociais, ambientais
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e tudo o que envolve a situação. Para este ano, está difícil marcarmos
essa comissão, pois estamos com uma agenda pesada, mas, talvez,
para o início do próximo ano, possamos colocar essa comissão
especial em funcionamento para aprofundar os estudos, considerar
todas essas reivindicações e tornar compreensíveis todas as questões
que ficaram sem esclarecimento. Deixo a nossa proposta para
continuação. Dependerá muito dos senhores e das senhoras e
também de nós. Vocês precisam cobrar.

Lembro-lhes que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais continua ativa. Na visão proativa mencionada na Comissão,
teremos uma audiência a pedido do Deputado João Leite, assinado
por mim e pelo Deputado Doutor Ronaldo, para tratarmos dos
mananciais da Grande BH. O Prof. Célio ficou assustado com a
proposta que recebeu ontem. Diria que é resultado da organização, da
conscientização, da cobrança, da pressão democrática dos grupos,
dos ambientalistas e da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Graças a Deus, temos visto muitos frutos. Bastou aquela
audiência sobre a Serra do Papagaio para que se fizesse um
encaminhamento maior na ARA da Fernão Dias e em tantas outras. E
uma pressão democrática. Então, teremos, sobre os mananciais da
Grande 6H - considerando o que vimos em Nova Lima -, o mesmo
que estamos vendo em Rio Manso, relativamente à questão do lixo,
na Várzea das Flores. Anteontem conversamos com o Dr. José Carlos
Carvalho para ver como está a regulamentação da APA Várzea das
Flores. Vamos estudar e aprofundar-nos nos mananciais para garantir
o presente e o futuro de Belo Horizonte, para garantir água em
quantidade e qualidade.

Teremos audiência no dia 6 de dezembro para conhecer o "Atlas de
Biodiversidade de Minas Gerais", as florestas de Minas, o zonemaneto
ecológico-econômico, o que já foi e o que está sendo feito. Trata-se
de uma maneira de divulgar e socializar o conhecimento e buscar
soluções. Quanto mais conhecemos, mais cobramos e participamos
das soluções. Convidamos todos vocês a participar dessas
audiências.

Sobre a educação ambiental, ficou claro: precisamos de educação,
de educação e de educação para o convívio com a mãe natureza. Já
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está no prelo o documento final do nosso fórum técnico sobre
educação ambiental e deverá ser publicado nos próximos dias.

Concluindo, gostaria de dizer o que digo sempre. Apesar de ser
meio cansativo para quem ouve, acho que é bom. Estivemos aqui
ontem à noite e hoje, durante todo o dia, pelo bem da humanidade.
Gosto tanto dessa frase que gosto de repeti-Ia: estivemos aqui pelo
bem da humanidade.

O Deputado João Leite está me lembrando aqui - e faz tempo que
não o cito, em homenagem aos primeiros habitantes desta Terra, os
índios - o Cacique Seattle, lá da América do Norte, onde, parece-me,
a mentalidade está mudando: os democratas venceram e estão
exigindo que se assine o Protocolo de Quieto. Eles destroem tanto a
camada de ozônio, e agora o processo caminha para esse fim.

O Cacique Seattle alertava, no início da colonização americana: 'O
que vocês estão fazendo para a terra estão fazendo para os filhos da
terra". Ele se referia à destruição. E hoje usamos proativamente
aquela frase. O que fizemos de positivo para o resgate da natureza,
da beleza e da criação estamos fazendo para o presente e o futuro da
humanidade. Por isso, com muita alegria, , digo que estivemos aqui,
ontem e hoje o dia inteiro, e eu, nesta Assembléia, nesses quatro
anos, para o bem da humanidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Deputado Laudelino Augusto e
à Consultoria da Comissão de Meio Ambiente, grupo especial da
Assembléia Legislativa, por essa iniciativa e pela organização deste
ciclo de debates tão rico. Sabemos que ainda ficaram algumas
questões, mas lembro que o Deputado Laudelino Augusto disse que
este debate continua. Temos sua proposta para uma comissão
especial, onde teremos uma oportunidade maior de aprofundamento
dessa questão tão importante. Muito obrigado a todos pela
participação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 27, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 179 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 4/10/2006
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Laudelino
Augusto. 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
proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: Ofícios ns 163/2006, do Sr. Sérgio Aroeira
Braga Filho, Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio
Branco, publicado no "Diário do Legislativo" de 2/9/2006; e 676/2006,
do Sr. Luiz Antônio Chaves, Presidente do lter-MG, publicado no
"Diário do Legislativo" de 21/9/2006. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 9 3.330/2006, no l Q turno, e informa
que designou o Deputado Doutor Viana relator da matéria. 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 n9s 6.818 e 6.84512006. Passa-se à 32 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 Padre João, em
que pleiteia a realização de audiência pública para discutir os
investimentos na agricultura familiar para garantia da segurança
alimentar nutricional sustentável no Estado, em comemoração ao "Dia
Mundial da Alimentação", que será celebrado no dia 16 de outubro; e
Padre João e Rogério Correia (7), em que pleiteiam sejam enviadas
cópias das notas taquigráficas da reunião desta Comissão realizada
no dia 24/8/2006, em Rio Pardo de Minas, às seguintes autoridades
deste Estado: Ouvidor Agrário do Incra, Secretário de Estado
Extraordinário de Reforma Agrária, Procurador de Justiça
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Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários;
seja solicitado ao Diretor-Geral do lter-MG relatório sobre a
quantidade e a situação das terras devolutas no Estado, destacado
por região; que seja solicitado ao IEF a realização de estudo técnico
de viabilidade da manutenção da monocultura do eucalipto na região
do Alto Rio Pardo e seja reforçada a fiscalização referente ao
cumprimento da legislação ambiental nas áreas de monocultura do
eucalipto e na produção irregular do carvão vegetal na região do Alto
Rio Pardo; seja solicitado ao Ministério Público Estadual a nomeação
de mais um promotor titular para o Município de Rio Pardo de Minas e,
à Defensoria Pública Estadual, a nomeação de um defensor público
para esse mesmo Município, tendo em vista o elevado grau da
demanda desses serviços pela população regional; seja solicitado ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado que proceda investigação
contra a oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Taiobeiras, Sra. Maria Anely de Oliveira e Lucas, acusada, em reunião
desta Comissão realizada no dia 24/8/2006, na cidade de Rio Pardo
de Minas, de forçar agricultores do Município de Indaiabira a abrir mão
da posse de suas terras em favor da empresa Italmagnésio; e seja
realizada audiência pública com o objetivo de aprofundar a discussão
e de buscar soluções para os conflitos agrários que se desenvolvem
entre agricultores e empresas de reflorestamento nas comunidades a
seguir relacionadas: Curral Novo, Fazenda Mocambo, Fazenda da
Grota, Fazenda Taquaril e Fazenda Tombador, no Município de
Indaiabira; Vereda Funda, no Município de Rio Pardo de Minas; Lagoa
Grande, no Município de Taiobeiras; e Vale do Guará e Fazenda
Catanouva, no Município de Vargem Grande, neste 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, 18 de outubro de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Doutor Viana - Paulo

Piau.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO PARA O CARGO
DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
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MINAS GERAIS, EM 1/11/2006
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Durval Angelo, Adalciever Lopes, Dinis Pinheiro e
Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, Sebastião Costa, Alberto Pinto
Coelho, Gil Pereira, Bilac Pinto, Domingos Sávio, Laudelino Augusto,
Márcio Passos e Gustavo Corrêa. A Presidência registra a presença
do Vereador Wanderley Miranda, Deputado eleito. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Durval Angelo, 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 argüir a
Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, indicada para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e, se
possível, apreciar o parecer do relator, Deputado Adalclever Lopes. O
Presidente convida a Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade para
tomar assento à mesa e passa a palavra aos Deputados presentes,
para que façam seus questionam entos, conforme consta nas notas
taquigráficas. Encerrada a argüição, a Presidência agradece a
presença da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade e suspende os
trabalhos, para que a convidada possa se retirar. Reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Durval Angelo, Adalclever
Lopes, Dinis Pinheiro e Doutor Viana, membros da Comissão, e do
Deputado Sebastião Costa, o Presidente passa a palavra ao relator,
Deputado Adalclever Lopes, que procede à leitura do seu parecer, que
conclui pela aprovação do nome indicado. Após discussão e votação,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

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

Dinis Pinheiro - Doutor Viana.
ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 115ê LEGISLATURA, EM 8/11/2006

rÃ



299

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa,
Deputado Domingos Sávio, em que convida para a reunião conjunta
daquela Comissão e da Comissão de Participação Popular, hoje, às
9h30min. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n 2s 3.499 e 3.57812006, em turno único (Deputado
Doutor Ronaldo); e 3.60312006, em turno único (Deputado João Leite).
Passa-se à P Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.562/2005
na forma do Substitutivo n 9 2, apresentado pelo relator Deputado
Laudelino Augusto. Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 2 2.530/2005, que
recebeu parecer pela aprovação (relator: Deputado Laudelino
Augusto). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n2
6.917/2006. 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, 28 de novembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo -

Carlos Gomes.
ATA DA 21 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4? SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/11/2006
As 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Paulo Cesar e Carlos Gomes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Deputado Domingos Sávio, convidando
os membros desta Comissão para participarem de reunião conjunta
de audiência pública das Comissões de Participação Popular e
Fiscalização Financeira, que se fará realizar hoje, no auditório desta
Casa. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou a relatora citada a seguir: Projeto de Lei n9
3.648/2006 em turno único (Deputada Maria Olívia). 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 Paulo
Cesar (2), em que solicita seja convidado o Fórum Estadual de
Turismo para, em audiência pública, relatar o desenvolvimento dos
seus trabalhos e a relevância da participação do Poder Legislativo
como membro efetivo; e em que solicita que o referido Fórum realize
uma reunião técnica das câmaras nas dependências desta Casa;
Carlos Gomes, em que solicita seja realizada uma visita desta
Comissão ao Senado Federal, para tratar da urgente e necessária
aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que tramita
naquela casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Lúcia Pacífico - Carlos Gomes.

ATA DA 21 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

rAC
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ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/11/2006
Às 1 5h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio
Júlio, Sargento Rodrigues e João Leite (substituindo este ao Deputado
Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar a matéria
constante da pauta. Nesta oportunidade, o Deputado Fahim Sawan
ausenta-se da reunião e o Vice-Presidente, Deputado Gustavo
Valadares, assume a direção dos trabalhos. Passa-se à 1 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 12 turno, dos Projetos de Lei n2s 3.46712006 com a
Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); e 3.476/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão (relator: Deputado Gustavo Valadares). Durante a
discussão do Projeto de Lei n 2 3.467/2006 houve a apresentação de
proposta de emenda do Deputado George Hilton, que foi rejeitada
pela Comissão. A Deputada Jô Moraes retirou proposta de emenda
que havia apresentado ao Projeto de Lei n 2 3.476/2006. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.920 e 6.92512006. Passa-se à 3 1 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 do Deputado Sargento Rodrigues (3), solicitando a
realização de audiência pública, com os convidados que menciona,
para debater questões gerais sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militarês do Estado de Minas Gerais - IPSM; o
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encaminhamento de pedido de informações ao Comandante-Geral da
Polícia Militar de Minas Gerais e ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão acerca dos imóveis de propriedade da extinta
"Fundação Tiradentes", bem como da possibilidade de inclusão
desses imóveis no Programa Lares Geraes Segurança Pública; e seja
oficiado o Superintendente Central de Orçamento da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão para apresentar os indicadores
anuais mencionados no requerimento, explicitando, para cada um, a
evolução de 2003 a 2006 e a projeção para os exercícios de 2007 e
2008. 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, 28 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio -

Ricardo Duarte - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA,

EM 21/11/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Gil Pereira e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
2.906/2005, 3.143, 3.195 e 3.366/2006 (Deputada Vanessa Lucas);
Projetos de Lei n Q s 3.409 e 3.525/2006 (Deputado Biel Rocha);
Projeto de Lei n 2 3.550/2006 (Deputado Domingos Sávio); Projeto de
Lei n2 3.558/2006 (Deputado Sávio Souza Cruz), em turno único.
Passa-se à 2 2 Fase da 2g 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,
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cada um por sua vez, o Projeto de Lei n2 3.195/2005 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas), que recebeu parecer pela aprovação com
a Emenda n g 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e os Projetos
de Lei n9s 3.550/2006 (relator: Deputado Domingos Sávio) e
3.55812006 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.826, 6.888, 6.889/2006. 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, 28 de novembro de 2006.
Biel Rocha, Presidente - Ana Maria Rezende - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 30? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 2211112006

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gustavo
Corrêa. 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 matéria constante da pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Sras. Suely
Pereira de Almeida, Presidente do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Januária - CDDHJAN -; Vânia Lúcia Godoi de Faria,
Delegada Titular da 32 Delegacia Seccional de Polícia Civil - Seccional
Noroeste; e Elaine Martins Parise, Procuradora-Geral de Justiça
Adjunta Jurídica, publicados no 'Diário do Legislativo" do dia
17111/2006. Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 9 3.652/2006, com a
Emenda n 1 1 (relator: Deputado Paulo Cesar). Passa-se à 3? Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e
Carlos Comes (9), em que solicitam sejam enviados ofícios ao
Prefeito Municipal de Felisburgo, pedindo diversas providências
relativas às crianças das famílias de trabalhadores rurais sem-terra na
Fazenda Nova Alegria; ao Diretor do Iter, com vistas a que se efetivem
as indenizações às famílias dos trabalhadores sem-terra mortos no
massacre de Felisburgo; ao Secretário de Estado de Defesa Social,
ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da PMMG, com
vistas a que se apurem as constantes ameaças sofridas pelas famílias
de trabalhadores sem terra que continuam acontecendo por parte dos
mandantes do massacre de Felisburgo, conforme relatos
apresentados nesta reunião e garantindo segurança às famílias; ao
Presidente da Cemig, com vistas a que se atendam as famílias de
trabalhadores sem terra com o programa "Luz para Todos"; ao
Superintendente do lncra-MG, para agilizar os procedimentos
necessários para desapropriação da área e o assentamento das
famílias na Fazenda Nova Alegria; ao Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, para agilizar o julgamento dos mandantes e
dos pistoleiros do massacre ocorrido em Felisburgo; seja agendada
visita desta Comissão ao Presidente da Cemig, para tratar e discutir a
possibilidade de atender às famílias de trabalhadores sem terra da
Fazenda Nova Alegria de Felisburgo, com a instalação de energia
elétrica; seja apreciado em 12 Turno, o Projeto de Lei n 2 2.972/2006,
que dispõe sobre a indenização dos famíliares das vítimas da chacina
de Felisburgo; sejam enviadas cópias das notas taquigráficas desta
reunião para os seguintes órgãos: STJ, Ministério Público Federal,
Governo do Estado, Secretaria de Estado de Defesa Social, Incra, Iter,
Ouvidoria Agrária Nacional, Cemig, Defensoria Pública da União, bem
como o relatório da Fian-Brasil da Plataforma Dhesc - Direitos
Humanos Econômicos Sociais e Culturais; do Deputado Durval Angelo
(2) em que solicita realização de audiência pública, com os
convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre a morte
da advogada Walmeyre Moreira da Silva, ocorrida em novembro de
2004, na cidade de Ouro Preto, e debater a Chacina de Belo Oriente;
e discutir a situação dos pagamentos da atualização das pensões
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concedidas pelo Ipsemg às viúvas de ex-jornalistas da Imprensa
Oficial do Estado; Durval Angelo e Roberto Ramos (2) em que
solicitam realização de visita à Apac de Santa Luzia e audiência
pública, com os convidados que mencionam, em Pains, para discutir
violência policial e violações de Direitos Humanos. 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, 29 de novembro de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

ATA DA 179 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/11/2006
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana e Biel Rocha, 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 Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual : 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n 9s 3.599 e 3.617/2006 (Deputado Weliton Prado); 3.573, 3.589 e
3.611/2006 (Deputado Paulo Piau); 3.469 e 3.618/2006 (Deputado
Doutor Viana); 3.641 e 3.53812006 (Deputada Ana Maria Resende);
3.604 e 3.646/2006, (Deputado Leonídio Bouças), em turno único.
Passa-se à 21 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n 2s 3.384 e 3.515/2006
(relator: Deputado Leonidio Bouças); 3.537 e 3.443/2006 (relator:
Deputado Weliton Prado); 3.539 e 3.401/2006 (relator: Deputado
Doutor Viana). Submetido a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n 2s 6.918, 6.936 e 6.937/2006.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
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Final do Projeto de Lei n 2 2.444/2005. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana e
Weliton Prado e da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicitam
seja realizada audiência pública desta Comissão, em conjunto com a
Comissão de Participação Popular, a fim de se debater o Parecer n2
38/2006, do Conselho Nacional de Educação, que torna obrigatório o
ensino de filosofia e sociologia no ensino médio e sua aplicação no
Estado; Doutor Viana, em que solicita seja realizada audiência pública
com os membros desta Comissão com a presença da Sra. Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação, e sua equipe
para prestarem informações sobre realizações e investimentos,
apresentando relatório de gestão do período de 2003 a 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, 29 de novembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 279 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 22/11/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Dilzon Meio, José Henrique, Luiz
Humberto Carneiro, Sebastião Helvécio e Gustavo Valadares
(substituindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, a Deputada Ana Maria Resende. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é 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
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publicada na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas; Luiz Claudio Monteiro Morgado,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Walter Garcez Mares Júnior,
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Robínson
Correa Gontijo, Diretor Regional do Serviço Social do Comércio de
Minas Gerais; e Sofia Daher, Coordenadora-Geral do Programa de
Pesquisa em Saúde (26/10/2006); Rosani Araújo, Chefe de Divisão do
Serviço de Acompanhamento de Convênios do Ministério da Ciência e
tecnologia ( 28/10/2006); Pedro Brito do Nascimento, Ministro da
Integração Nacional (211112005); Marcõs Helênio Leoni Pena,
Superintendente regional do lncra-MG (9/11/2006); Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano; Dimas Wagner Lamounier, Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal; e Marcelo Armando
Rodrigues, Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social
(18/11/2006). A Presidência comunica também que no dia 24/11/2006
termina o prazo para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei
n 2s 3.644/2006- PPAG-2004-2007, e 3.645/2006 - Orçamento-2007, e
que está aberto até o dia 11/12/2006 o prazo para o recebimento de
emendas ao Projeto de Lei n 9 3.734/2006, que autoriza abertura de
crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
3.644/2006 (Deputado Sebastião Helvécio) e 3.645/2006 (Deputado
Domingos Sávio) em turno único; 1.920 e 3.659/2006 (Deputado Luiz
Humberto Carneiro); 3.398 e 3.661/2006 (Deputado Jayro Lessa);
2.875/2005, 3.007, 3.406, 3.160 e 3.662/2006 (Deputada Elisa Costa);
3.167, 3.554 e 3.467/2006 (Deputado Sebastião Helvécio); 3.65712006
(Deputado José Henrique); 3.658/2006 (Deputado Dilzon Meio);
3.476/2006 (Deputado Domingos Sávio), e Projeto de Resolução
3.493/2006 (Deputado Luiz Humberto Carneiro) no l Q turno, O
Deputado Luiz Humberto Carneiro se retira da reunião e é substituído
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pela Deputada Ana Maria Resende, por indicação do BPSP. Passa-se
P Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no l Q turno, do Projeto de
Resolução n 2 3.49312006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende, em
virtude de redistribuição); e dos Projetos de Lei n 2s 1.920/2004 com as
Emendas Os 1 e 2 (relatora: Deputada Ana Maria de Resende, em
virtude de redistribuição); 2.875/2005 na forma do Substitutivo n o 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa);
2.955/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 3.00712006 na forma do Substitutivo n 1 e 3.16012006 com
a Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Elisa Costa); 3.167/2006 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 3.398/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em
virtude de redistribuição), e 3.406/2006 (relatora: Deputada Elisa
Costa) com emendas que receberam o n 9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 3.467/2006 com a Emenda n 1, da Comissão
de Administração Pública ( relator: Deputado Sebastião Helvécio);
3.476/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda n2 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em
virtude de redistribuição); 3.554/2006 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 3.657/2006 com a Emenda n2 1 (relator: Deputado José
Henrique); 3.658/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio); 3.659/2006
(relatora: Deputada Ana Maria Resende, em virtude de redistribuição);
3.661/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição) e 3.662/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃOPOPULAR NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/11/2006
Às 141h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão, Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da
Liderança do PMDB) e Sebastião Helvécio (substituindo o 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua vez, em
turno único, na forma de emenda apresentada, as Propostas de Ação
Legislativa n 2s 656, 658, 660 a 662, 673, 675, 704, 706 a 708, 710 a
717, 726/2006 (relator: Deputado André Quintão); 664, 665, 670, 676,
67712006 (relator: Deputado Antônio Júlio); 669,701/2006 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 666, 674, 73212006 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); aprovadas na forma de requerimento; 705, 718,
720 a 722, 724, 725, 729/2006 (relator: Deputado André Quintão); 678
a 682, 686, 687, 693, 696/2006 (relator: Deputado Antônio Júlio); 683
a 685/2006 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 702/2006 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Rejeitadas são as Propostas de Ação
Legislativa n2s 691/2006 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
699/2006 (relator: Deputado André Quintão); e 700/2006 (relator:
Deputado Antônio Júlio). As Propostas de Ação Legislativa ns 655,
657, 659, 667, 668, 671, 692, 697 1 703, 709, 719, 723, 727, 728 e
73012006 são retiradas de pauta, por não cumprir pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
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Maria Tereza Lara, Presidente - Doutor Ronaldo - André Quintão.
ATA DA 23? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA,

EM 22/11/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Casta, Ricardo Duarte e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este à Deputada Vanessa Lucas, par indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ricardo Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 2.601, 2.698 e 2900/2005, 3.541 e
3.542/2005; 2.530 e 2.907/2005, 3.166, 3.203, 3.299, 3.319 e
3.344/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.376, 3.386, 3.403,
3.420, 3.422, 3.423, 3.426, 3.466, 3.478, 3.501, 3.502, 3.513 e
3.54712006 (Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 11 Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.601, 2.698 e
2.90012005, 3.541 e 3.542/2005 (relator: Deputada Dalmo Ribeiro
Silva). Passa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 2.530 e 2.907/2005, 3.166, 3.203, 3.299, 3.319 e
3.344/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.376, 3.386,
3.403, 3.420, 3.422, 3.423, 3.426, 3.466, 3.478, 3.501, 3.502, 3.513 e
3.547/2006 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Vanessa Lucas.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM

22/11/2006
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Fahim Sawan, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sebastião Helvécio, Rêmolo Aloise, Gil Pereira e Doutor Viana.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apresentação do relatório das ações da
Secretaria de Saúde no 2 9 e 32 trimestres de 2006, em atendimento ao
disposto na Lei Federal n 2 8.689, de 27/7/93. A Presidência interrompe
a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Gouvêa Teixeira,
Secretário de Saúde, Eustáquio Amaral, Superintendente de
Finanças, Jomara Alves, Subsecretária de Gestão e Logística,
Gustavo Martins, Assessor de Planejamento, Gisele Bicalho,
Assessora de Comunicação, Renato Barros, Diretor do SindSaúde,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como
autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Dr. Marcelo
Gouvêa Teixeira, para que faça sua exposição ilustrada por datashow.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

PESSOAS DESAPARECIDAS, EM 2311112006
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Às 9h45min, comparecem ria Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Durval Angelo e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Rogério Correia e Carlos Gomes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os convidados
permanentes da Comissão ou os seus representantes, bem como o
representante da lnfraero, de forma a subsidiar os seus trabalhos. A
seguir, interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir o Cap. BM
Eduardo Lauria Manhães, do Serviço de Inteligência do CBMMG,
representando o Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral
dessa corporação; os Srs. Cláudio Figueiredo, Superintendente da
lnfraero no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (Pampulha), e
Nilson Lorentz Leal, Superintendente da lnfraero no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves (Confins), ambos representando o Ten.-
Brig. da reserva José Carlos Pereira, Presidente da lntraero; Benoni
Prates Beltrão, pai de Pedro Augusto, desaparecido; o Sr. Rivaldo de
Freitas e a Sra. Denise Célia de Freitas Ferreira, pai e tia de Douglas
de Freitas, desaparecido: a Sra. Angela Fabero, Promotora de Justiça
da Infância e da Juventude e membro da comissão formada no
Ministério Público em prol das pessoas desaparecidas, representando
a Sra. Ana Ivanete dos Santos, Procuradora-Geral de Justiça; a Cap.
PM Adriana Lisboa Gomes, do Cerimonial da PMMG, substituindo o
Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral dessa
corporação: a Sra. Cristina Coeli Cicareli Masson, Delegada titular da
Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas, representando
o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil: e as Sras. Antônia
Marques da Rocha, mãe de Daniel Almeida da Silva, desaparecido;
Nilza Balsa Gris, mãe de Cláudio Márcio Balsa Gris, desaparecido;
Neide Maria Lima Carnargos e Lilian Lima Camargos,
respectivamente, mãe e irmã de Leandro Lima Camargos,
desaparecido, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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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. Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. Passa-se
à 3 Fase da 22 Pane (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Comissão (4), em
que se pleiteia sejam solicitadas à Rede Minas de Televisão e à
Imprensa Oficial informações sobre a freqüência da divulgação de
fotos e dados sobre pessoas desaparecidas: seja enviado ofício ao
Procurador-Geral de Justiça, pedindo-lhe que solicite aos órgãos de
imprensa do Estado, à Rede Minas e aos hospitais e abrigos do
Estado o cumprimento da Lei n 9 15.432, dõ 311/2005: e seja realizada
reunião com a presença do Comandante-Geral da PMMG, do Chefe
da Polícia Civil e do Procurador-Geral de Justiça: e do Deputado
Durval Angelo, em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, ouvir os parentes de mulheres desaparecidas
integrantes da Associação Afago, a Delegada titular da Delegacia
Especializada em Pessoas Desaparecidas, o Coseg e o Ministério
Público. A Presidência suspende os trabalhos da Comissão por 20
minutos. Reabertos os trabalhos e cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.	 -
Sargento Rodrigues, ? res i dente - Adalclever Lopes - Durval Angelo.

ATA DA 89 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4g

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
27/11/2006

Às 14h115min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio
Moreira, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá a ata por aprovada.
A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o potencial
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das reservas de gás localizadas na região do Médio São Francisco e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
lido Luís Sauer, Diretor de Gás e Energia da Petrobras, justificando
sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Renato César Fonseca, Geólogo
responsável pelo Programa Experimental de Gás Natural na Bacia do
São Francisco, representando o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho,
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais; Roberto Garcia, Diretor da Gasmig, representando Flávio
Decat de Moura, Presidente da Gasmig; e Cláudio Abreu Barbosa,
Secretário Municipal de Ação Social de Buritizeiro, representando o
Sr. Francisco Alves Moreira, Prefeito Municipal de Buritizeiro, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 28 de novembro de 2006.
Cébo Moreira, Presidente - José Henrique - Maria Tereza Lara.

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 28/1112006
Às 115h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Antônio Júlio, Ricardo Duarte, Sargento Rodrigues,
Dilzon Meio e Luiz Humberto Carneiro (substituindo, respectivamente,
os Deputados Antônio Genaro e Dinis Pinheiro, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 da pauta e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios do Desembargador Hugo
Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
(17/11/2006); e do Vereador João Ferreira Lima Filho, Presidente da
Câmara Municipal de Januária (24/1112006). O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 2 3.498/2006, para o qual designou
como relator o Deputado Gustavo Valadares. Passa-se à 1 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei
Complementar n 86/2006, em 1 2 turno, é retirado de pauta a
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n 3.498/2006. 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: 29 de novembro de 2006.
Fahim Sawan,	Presidente - Gustavo Valadares - Sargento

Rodrigues - Ricardo Duarte: Antônio Júlio Ana Maria Resende.
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

28/11/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Célio
Moreira 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 José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
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dos Srs. Éden Rafael de Oliveira, da Comissão Municipal dos
Usuários de Transporte Coletivo de Santa Luzia, em que solicita seja
realizada audiência pública, para se discutirem assuntos relativos às
questões do transporte coletivo em Santa Luzia; Edson Silva, Chefe
de Gabinete da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP -, em que justifica a ausência na reunião da
Comissão realizada no Município de Buritizeiro, em 27/11/20006.
Passa-se à 2 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n 2s 6.939, 6.941 6.942 e 6.948/2006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados, em turno
único, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 3.166 e
3.203/2006. Passa-se à 34 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Célio Moreira em que solicita aos Presidentes da Anatei e
da Telemar providências para que seja levado ao Município de
Presidente Kubitschek o sistema de telefonia digital, em substituição
ao de telefonia analógica, bem como se informe o motivo pelo qual o
referido Município ainda não possui sistema de telefonia digital.
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, 29 de novembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Ricardo Duarte - Ivair Nogueira.

ATA DA 15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às 1 5h02min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo o Deputado Dinis Pinheiro, por indicação
da Liderança do BPSP) e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo
Valadares, Antônio Júlio, Ricardo Duarte, Sargento Rodrigues e Dilzon
Meio (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, 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 apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 1 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 12 turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 86/2006,
na forma do Substitutivo n 9 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n 2s 1 a 6, apresentadas
(relator: Deputado Fahim Sawan); e do Projeto de Lei n 2 3.477/2006,
na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo Valadares). Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Dílzon Meio, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.694/2006, na forma do
Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, no 1 2 turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada
no dia 30 de novembro, quinta-feira, às 9h30min, com a finalidade de
apreciar o Projeto de Lei Complementar n 2 7812006 e os Projetos de
Lei n 2s 3.467, 3.476 e 3.69512006, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dilzon Meio - Gustavo Valadares -

Antônio Júlio - Sargento Rodrigues. -	 -
ATA DA 28 2 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dilzon Meio, Luiz Humberto Carneiro, Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Antônio Júlio e Adalclever

rÀ



318

Lopes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro
Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Gerson Barros de
Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas; e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (24/11/2006). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.62512005 e
3.436/2006 (Deputado Luiz Humberto Carneiro); 2.751 e, 2.769/2005
e 3.193/2006 (Deputado Jayro Lessa); 2.752/2005 e 3.100/2006
(Deputado Dilzon Meio); 3.085/2006 (Deputado Sebastião Helvécio);
3.077, 3.151 e 3.354/2006 (Deputado José Henrique), no 2 9 turno;
3.027 e 3.079/2006 (Deputado Jayro Lessa); e 3.38012006 (Deputado
Luiz Humberto Carneiro), no 1 2 turno; a Mensagem 570/2006 e o
Projeto de Lei n 2 3.734/2006 (Deputado Sebastião Helvécio), em turno
único. Passa-se à 1 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 29 turno, dos Projetos de Lei ns 2.752/2005 e
3.100/2006, este na forma do vencido no lÍ Q turno (relator: Deputado
Diizon Meio). O Deputado Dilzon Meio se retira da reunião. Registra-
se a presença do Deputado Ricardo Duarte (substituindo a Deputada
Elisa Costa, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB). Após
discussão e votação são aprovados também, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 2 turno, dos Projetos de Lei ns
2.625/2005 na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado Luiz
Humberto Carneiro), e 2.751/2005 (relator: Deputado Jayro Lessa).
Registra-se a presença do Deputado Dilzon Meio. São aprovados
também os pareceres pela aprovação, em 2 Q turno, dos Projetos de
Lei n2s 2169/2005 e 3.19312006 (relator: Deputado Jayro Lessa);
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3.085/2006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 3.151/2006
(relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de redistribuição); e
3.354/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude de
redistribuição) todos na forma do vencido no 12 turno; e 3.077/2006
(relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição) e
3.436/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro); e pela
aprovação, no 1 9 turno, dos Projetos de Lei n 2s 3.027/2006 na forma
do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
3.079/2006 (relator: Deputado Jayro Lessa). E adiada a discussão do
parecer do relator, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que conclui
pela rejeição do Projeto de Lei & 3.380/2006, no 1 9 turno, atendendo-
se a requerimento do Deputado Ricardo Duarte, aprovado pela
Comissão. 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 Adaiclever Lopes, Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz, em
que solicitam informações sobre o critério de escolha da corretora
responsável pelo lançamento das ações da Copasa na Bolsa de
Valores em fevereiro de 2006 e outras informações que mencionam.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 30/11/2006, às 10h, para apreciação dos
pareceres dos Projetos de Lei nos 3.477, 3.694 e 3.695/2006,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - João Leite - José Henrique - Dilzon Meio.
ATA DA 26 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
40 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

29/11/2006
Às 91h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Doutor Ronaldo e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
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Passa-se à 22 Fase da 22 Parte Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei ns 3.385/2006 (relator:
Deputado Carlos Pimenta); 3.442/2006 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo); 3.453/2006 (relator: Deputado Fahim Sawan); 3.45712006
(relator: Deputado Adalclever Lopes); 3.543/2006 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo); 3.582/2006 (relator: Deputado Carlos Pimenta);
3.623 e 3.626/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); 3.653/2006
(relator: Deputado Carlos Pimenta); e 3.668/2006 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo), que receberam parecer pela aprovação. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n9s
5.74012005 e 6.010, 6.081, 6.916 e 6.927/2006. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Edson Rezende - Fahim Sawan.
ATA DA 22 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico (substituindo a Deputada Maria OUvia, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Paulo Cesar e Carlos Comes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Lúcia Pacífico,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Rinaldo
Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas e da Cosipa,
publicado no "Diário do Legislativo" de 17111/2006. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n g 3.656/2006, em turno único,
para o qual designou como relatora a Deputada Cecília Ferramenta.
Passa-se à 24 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n2 3.64812006 (relatora: Deputada Maria OUvia), que
recebeu parecer por sua aprovação. 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 Carlos Comes, em que solicita seja
realizada audiência pública em Viçosa para discutir a importância do
restabelecimento do transporte ferroviário de passageiros e dos trens
turísticos no trecho Belo Horizonte-Cataguases. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Carlos Gomes, Presidente - Biel Rocha.

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

3.700/2006
Comissão de Segurançã Pública

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

questão pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
Segurança Pública de Patos de Minas - CSPPM -, com sede nesse
Município.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Fundado em 11/8/99, o CSPPM é uma entidade civil sem fins

lucrativos e de duração indeterminada, que se vem destacando pelo
seu objetivo social, que é canalizar as aspirações, prioridades e metas
da comunidade local em relação às atividades específicas da Polícia
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e da Colônia Penal
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Sebastião Satiro, no tocante a defesa social.
Ademais, para cumprir seus objetivos programáticos, procura

também promover palestras, conferências e campanhas educativas
sobre o tema segurança pública, contando com a participação e
colaboração da coletividade.

Pelo que foi apresentado e confirmado pelos autos do processo,
consideramos ser merecida a concessão à referida entidade do título
declaratório de utilidade pública.

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

3.700/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 1 2 de dezembro de 2006.
Antônio Júlio, relator.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

3.768/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n 2 3.768/2006 tem por finalidade delegar ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas, nos termos do art. 72
da Constituição do Estado, de forma a viabilizar a implementação do
Programa de Governo - "Pacto por Minas: estratégias para
transformação social".

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 20/11/2006, a proposição foi
preliminarmente encaminhada a esta Comissão para receber parecer
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto
no art. 195, c/co art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em exame destina-se a delegar atribuição ao

Governador do Estado para, por meio de leis delegadas a serem
editadas até 31/1/2007, elaborar a base jurídica de sustentação de
modo que sejam implementadas as ações administrativas que têm,
conforme informa a Mensagem n. 2 692/2006, o objetivo de assegurar
o prosseguimento e a irreversibilidade das transformações na
estrutura funcional do Poder Executivo Estadual introduzidas por meio
do denominado 'Choque de Gestão", durante o primeiro mandato do
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atual governante mineiro.
Como se pode perceber pela análise dos dispositivos da proposição,

a delegação legislativa solicitada abrange a faculdade de criar,
incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive
autônomos, da administração direta, além de modificar a estrutura
orgânica de entidades da administração indireta. A delegação
estende-se também à possibilidade de que sejam criados,
transformados e extintos cargos públicos de provimento em comissão
e funções de confiança, e de que sejam fixados vencimentos e
gratificações. Para sua concretização, poderão ser alteradas
vinculações de entidades da administração indireta e remanejadas
dotações orçamentárias.

A Constituição Estadual prevê o instituto da lei delegada como uma
das espécies normativas do processo legislativo e estabelece os
requisitos formais para a sua elaboração e as restrições materiais de
observância obrigatória por parte dos poderes constituídos. O "caput"
do art. 72 da Carta mineira estabelece a competência exclusiva do
Governador do Estado para a elaboração de leis delegadas, mediante
solicitação à Assembléia Legislativa : que poderá conceder a
delegação de atribuições na forma de resolução que especifique seu
conteúdo e os termos de seu exercício ( 2 1 do art. 72).

Sob o ponto de vista formal, a proposição em exame obedece aos
parâmetros definidos na Constituição mineira, uma vez que o pedido
relativo à elaboração de normas jurídicas dessa natureza resultou de
manifestação explícita do Chefe do Poder Executivo, nos termos da
Mensagem n9 692/2006, encaminhada a esta Casa Legislativa e
publicada em 25 de novembro.

No que diz respeito ao conteúdo da delegação legislativa, devem ser
observadas as limitações previstas no ordenamento constitucional
vigente: não podem ser objeto de leis delegadas os atos de
competência privativa do Poder Legislativo, a matéria reservada a lei
complementar e a legislação sobre organização do Poder Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como a legislação
relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. E
o que determina o § l o do art. 72 da Constituição Estadual.

Além das restrições de caráter material, deve-se observar ainda o
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disposto no § 8 Q do art. 14 da mencionada Carta política, segundo o
qual "é vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação,
extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta",
entendendo-se como tal as autarquias, as fundações públicas, as
sociedades de economia mista, as empresas públicas e as demais
entidades de direito privado controladas direta ou indiretamente pelo
Estado. Não se veda, no entanto, a delegação legislativa ao Executivo
para modificar a estrutura orgânica das entidades preexistentes, o que
compreende a prerrogativa de alterar atribuições, definir objetivos,
criar ou suprimir unidades administrativas e modificar as vinculações
com os órgãos da administração direta, para melhor adequá-las à
realidade da administração pública, contanto que seja preservada a
individualidade e a existência jurídica dessas entidades. Ainda que
seja possível, em tese, a delegação para que se faça a reestruturação
de empresas públicas e de sociedades de economia mista,
analisando-se a mensagem que deu origem ao projeto de resolução
em exame, não encontramos nenhuma indicação de que se pretende
utilizar esse mecanismo para se promover qualquer modificação na
estrutura orgânica dessas entidades. No entanto, para que não pairem
dúvidas sobre o alcance da atual delegação, optamos por tornar
expresso, no texto da resolução, o impedimento para que se
promovam tais alterações na estrutura de entidades como a Copasa-
MG ou a Cemig, por exemplo. Para isso, apresentamos a Emenda nY
1, ao final deste parecer.

Notamos, também, que o inciso IV do art. 1 9 da proposição sob
comento faculta ao Chefe do Executivo 'proceder à realocação de
atividades e programas no âmbito do Poder Executivo e ao
remanejamento de dotações orçamentárias", o que, entretanto, não
pode ser objeto de delegação legislativa, uma vez que tal disposição
transgride a regra do art. 72, § l, II. da Constituição Estadual, que
exclui do domínio da lei delegada a edição de normas jurídicas
relativas a orçamento. Prescrição deste teor é incompatível com a
natureza da delegação de poderes do Legislativo, de modo que o
assunto deve ser tratado na lei orçamentária, razão pela qual
propomos a alteração do citado dispositivo, por meio da Emenda n 2 2.

Finalmente, deve-se atentar para o fato de que a Assembléia
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Legislativa, no exercício do controle externo sobre a atuação da
administração pública, dispõe de competência para sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da
delegação legislativa, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXX, da Constituição do Estado. Nesse caso, eventuais abusos do
Executivo quando da elaboração das leis delegadas decorrentes
dessa resolução poderiam ter seus efeitos suspensos por ato deste
Parlamento, que tem o dever-poder constitucional de fiscalizar os atos
da administração pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Resolução n2
3.768/2006 com as Emendas n 2s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 2 - A delegação de atribuição constante nesta resolução

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2007 e não abrange as
empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes da
administração indireta estadual.

Emenda n1 2
Suprima-se, no inciso IV do art. 12, a expressão "e ao

remanejamento de dotações orçamentárias em decorrência da
aplicação do disposto neste artigo.".

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Antônio Júlio (voto contrário).
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 78/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei

Complementar n 2 78/2006 dispõe sobre a criação da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado, regulamenta a indicação e a escolha do
Ouvidor e dá outras providências.

Aprovada no 1 Q turno, a proposição retorna a esta Comissão para
receber parecer de 2 9 turno, nos termos regimentais.

m
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Fundamentação
A criação de ouvidoria no âmbito do Ministério Público é uma

determinação da Constituição Federal. Trata-se de órgão encarregado
de receber, examinar e encaminhar representações, reclamações e
críticas sobre as atividades desenvolvidas pelo "parquet", com o
objetivo de contribuir para elevar os padrões de transparência,
presteza e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços
auxiliares dessa importante instituição, indispensável para o
fortalecimento da democracia e o aprimoramento da justiça.

No exame de 1 2 turno, destacamos o contexto no qual o constituinte
federal derivado tornou obrigatória a criação de ouvidoria no Judiciário
e no Ministério Público, em face da Emenda à Constituição da
República n2 45, de 2004, vale dizer, da reforma do Poder Judiciário.
Examinamos, também, as principais características do "ombudsman",
como órgão de controle social, de fácil acesso, de defesa dos direitos
dos cidadãos e de fiscalização das atividades desempenhadas pela
administração pública.

Cumpre-nos agora, em caráter suplementar, fazer algumas
considerações adicionais sobre o projeto, no que diz respeito ao
modelo de ouvidoria proposto.

De acordo com a proposição, o "ombudsman" do Ministério Público
integrará a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça,
sem vínculo de subordinação. Com efeito, essa medida garante a
independência e a autonomia da ouvidoria. Quanto à estrutura
funcional e aos procedimentos internos, serão definidos por ato do
Procurador-Geral de Justiça, mediante proposta do Ouvidor. A
intenção subjacente é permitir uma interlocução permanente entre o
Chefe do Ministério Público e o ouvidor, com vistas à otimização de
custos e de recursos humanos. Portanto, a ouvidoria não terá quadro
de pessoal próprio, e sua instituição não acarretará gastos adicionais
para o Poder Público.

Segundo o art. 52, "caput", o ouvidor será escolhido e nomeado pelo
Procurador-Geral de Justiça, dentre os Procuradores ou Promotores
de Justiça, em atividade, com mais de dez anos de carreira, para
mandato de dois anos. A seu turno, o § 2 9 do mesmo artigo impede de
exercer o cargo de ouvidor "os membros da Administração Superior, o

ai
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Corregedor-Geral, os integrantes do órgão Especial e do Conselho
Superior do Ministério Público, salvo em caso de renúncia no prazo de
três meses anteriores à eleição". Como se observa, há um
descompasso entre a norma constante no "caput" do art. 52 em face
da regra estabelecida no § 2 do mesmo artigo. No "caput" o
Procurador-Geral de Justiça dispõe de ampla discricionariedade para
escolher o ouvidor. Já no § 2, fala-se em eleição do ouvidor. Para
sanar esse problema, apresentamos a Emenda n9 1.

Apresentamos também as Emendas n9s 2, 3 e 4 para aprimorar a
proposição. A Emenda n 2 2 propõe nova redação para o § 2 2 do art.
12 , para harmonizar o texto com as demais atribuições da ouvidoria.
Portanto, trata-se de emenda de forma. As Emendas n 2s 3 e 42 têm
por objetivo facilitar a compreensão das regras estabelecidas no art.
39 e no inciso VII do art. 2. Portanto, são também emendas que não
alteram o conteúdo do projeto.

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

Complementar n 9 78/2006, no 29 turno, com as seguintes Emendas
n 2s1, 2,3 e4.

Emenda n9 1
Dê-se ao §22 do art. 59 a seguinte redação:

§ 2 - Estão impedidos de exercer o cargo de Ouvidor do Ministério
Público os membros da Administração Superior, o Corregedor-Geral,
os integrantes do órgão Especial e do Conselho Superior do
Ministério Público, exceto se renunciarem, no prazo de três meses
antes da escolha do ouvidor.".

Emenda n 9 2
Dê-se ao § 1 Q do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 -
§ 1 - A Ouvidoria do Ministério Público deverá criar canais

permanentes de interlocução com os cidadãos, entidades
representativas da sociedade civil, órgãos públicos e autoridades,
para possibilitar o exercício das competências estabelecidas nesta
lei.".

Emenda nO 3

rÀ
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Dê-se ao ai. 3 2 a seguinte redação:
"Art. 3 - A Ouvidoria do Ministério Público não dispõe de

competência correcional e não interfere na atuação do Conselho
Nacional do Ministério Público e da Corregedoria-Geral do Ministério
Público nem os substitui no exercício de suas atribuições.".

Emenda n 2 4
Dê-se ao inciso VII do art. 2 Q a seguinte redação e acrescente-se ao

artigo o seguinte inciso VIII, renumerando-se os subseqüentes:
"Art.2-( ...)
VII - manter registro atualizado dos expedientes protocolizados na

Ouvidoria;
VIII - dar ciência ao interessado das providências adotadas e dos

resultados obtidos, exceto nos casos em que a lei assegurar o dever
de sigilo;".

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 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.

Aprovado, em 1 2 turno, na forma do Substitutivo n o 1 com a Emenda
n 2 1 da Comissão de Administração Pública, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer no 22 turno, nos termos do ai. 178 do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cuida de promover a reestruturação de
cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça, além de conceder a todos
os servidores das carreiras do referido Tribunal a elevação de seis
padrões nas carreiras.

A proposição recebeu, em 12 turno, várias sugestões na Comissão
de Constituição de Justiça, algumas do relator e outras da Corte
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Superior daquele egrégio Tribunal, todas incorporadas ao Substitutivo
n 2 1, aprovado em Plenário, no l turno, com a Emenda n 9 1, da
Comissão de Administração Pública, que fez correção a uma remissão
contida no art. 17 do texto proposto pela Comissão de Constituição de
Justiça.

Agora, em análise de 22 turno, são necessárias algumas emendas,
para corrigir as citações relativas aos anexos, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar n 9 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme
o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado. De
acordo com a referida norma, quando alterada uma lei, pode ser
acrescentado artigo de mesmo número, seguido de letra. Da mesma
maneira, os anexos também podem ser acrescentados, seguidos de
letras. A técnica impossibilita, como está no substitutivo, a subdivisão
de anexos num texto legal, seguidos de letras. Assim sendo, é
necessária a alteração do texto para a troca de termos: por exemplo,
substituir a expressão "Anexo 1-A" pela expressão "item 1-A do Anexo

Todas as alterações introduzidas por , meio de emendas são
modificações de redação, não havendo: nenhum reparo no texto
relativo ao seu conteúdo.

Conclusão
Com fundamento no exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei n 2 3.476/2006 na forma do vencido em 1 Q turno, com as Emendas
n 9s 1 a 19, a seguir.

Emenda n2 1

Substitua-se, no inciso 1 do art. 22 e no inciso 1 do art. 42 do vencido,
a expressão "da correlação estabelecida no Anexo III" pela expressão
"da correlação estabelecida no item 111-A-1 do Anexo III.".

Emenda n2 2
Dê-se ao inciso II do art. 22 do vencido a seguinte redação:

II - 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-QS-GS e TA-QS-GE,
transformados em dezesseis cargos da carreira de Oficial Judiciário

a
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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 item 111-A-2 do
Anexo 111 desta lei;".

Emenda n 9 3
Substitua-se, no inciso III do art. 2, no parágrafo único do art. 39, no

inciso III do art. 4Q e no parágrafo único do art. 52 do vencido, a
expressão "no Anexo 1 desta lei" pela expressão "no item 1-A do Anexo
1 desta lei".

Emenda n 2 4
Substitua-se, no inciso II do art. 39 do vencido, a expressão "no

Anexo 1 desta lei" pela expressão "nos itens 1-A e 1-El do Anexo 1 desta
lei".

Emenda n 9 5
Substituam-se, no inciso 1 do art. 39, no inciso 1 do art. 52, no "caput"

do art. 12 e nos incisos IV e V do art. 14 do vencido, as expressões
"no Anexo II desta lei", "no quadro lI-B do Anexo II" e "no Anexo li-B
desta lei" pela expressão "no item II-B do Anexo II desta lei".

Emenda n 9 6
Substitua-se, no inciso III do art. 39 e no inciso II do art. 59 do

vencido, a expressão "no Anexo 1 desta lei" pela expressão 'no item 1-
B do Anexo 1 desta lei'.

Emenda n 9 7
Dê-se ao inciso II do art. 4 do vencido a seguinte redação:
"Art.49 -( ... )
II - ficam sete cargos da carreira de Técnico Judiciário do Quadro

Suplementar da Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, códigos de
cargos TA-OS-GS e TA-QS-GE, transformados em sete cargos da
carreira de Técnico Judiciário do Quadro Suplementar da Secretaria
do Tribunal de Justiça, de mesmo padrão de vencimento, códigos de
cargos TJ-QS-GS-01 a TJ-QS-GS-07, na forma da correlação
estabelecida no Anexo III desta lei;".

Emenda n 9 8
Dê-se ao inciso 1 do art. 69 do vencido a seguinte redação:
"Art. 6- ( ... )

- quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário do
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quadro específico de Provimento Efetivo da Secretaria 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 do
Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria 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 item lll-A-I do
Anexo III desta lei;".

Emenda & 9
Substitua-se, no inciso II do art. 6 do vencido, a expressão "da

correlação estabelecida no Anexo Ill" pela expressão "da correlação
estabelecida no item 111-A-2 do Anexo III.".

Emenda n9 10
Dê-se ao art. 79 do vencido a seguinte redação:
"Art. 7 - Integram os quadros previstos no art. l Q desta lei todos os

cargos existentes na Secretaria do Tribunal de Justiça na data da
entrada em vigor desta lei, assim como os cargos da Secretaria do
extinto Tribunal de Alçada.".

Emenda n2 11
Dê-se ao "caput" do art. S do vencido a seguinte redação:
"Art. 9 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário e de

Oficial Judiciário, integrantes do item 1-A do Anexo 1 desta lei, serão
providos por concurso público de provas ou de provas e títulos, e o
servidor nomeado será posicionado no primeiro padrão da classe
inicial de cada uma das carreiras.".

Emenda n 2 12
Dê-se ao "caput" e aos incisos 1, V, VIII e XVII do art. 10 do vencido

a seguinte redação:
"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 item lI-A do Anexo II
desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam três cargos de provimento em comissão de Secretário, da
Secretaria do extinto Tribunal de Alçada, de recrutamento limitado,
código de grupo TA-DAS-02, transformados em três cargos de
Assessor Especial II, código de grupo TJ-DAS-01, de recrutamento
limitado, na forma da correlação prevista no item I11-13-1 do Anexo III
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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, na forma da correlação prevista no item III-13-2 do anexo III
desta lei;

(...)VIII - fica um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Corregedor, 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 item I1I-13-2 do Anexo III 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,
transformado em um cargo de Gerente de Cartório, de recrutamento
limitado, código de grupo TJ-DAS-05, na forma da correlação prevista
no item III-81-1 do Anexo III desta lei;".

Emenda n Q 13
Substituam-se, nos incisos III ,VII, XII, XV, XVIII, XIX e XXI do art. 10

e nos incisos 1, III, VI, IX, XIII, XV, XVII, XIX, XXI do art. 12 do vencido,
as expressões "Anexo III desta lei", "Anexo 111-13 desta lei" e "Anexo III-
B-1 desta lei" pela expressão "item III-B-1 do Anexo III desta lei".

Emenda n 2 14
Substituam-se, nos incisos II, IV, VI, X, XI, XIII, XVI, XX e XXII do

art. 10 e nos incisos 11,1V, V,VII, X, XII, XIV, XVI, XVIII, XX e XXII do
art. 12 do vencido, as expressões "Anexo III desta lei", "Anexo IIl-B
desta lei" e "Anexo III-B-2 desta lei" pela expressão "item III-13-2 do
Anexo III desta lei".

Emenda n2 15
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Substituam-se, nos incisos 1 e lido ai. 13 e nos incisos 1, H e III do
art. 14 do vencido, as expressões "Anexo II desta lei" e "Anexo li-A
desta lei" pela expressão "item lI-A do Anexo II desta lei".

Emenda nQ 16
Dê-se ao inciso III do art. 13 do vencido a seguinte redação:
"Art. 13 - ( ... )
III - um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico II,

de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-04, previsto no item
lI-A do Anexo II desta lei 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.".

Emenda n2 17
Dê-se aos incisos 1 e 11 do ai. 16 do vencido a seguinte redação:
Art. 16-( ... )

- nível superior de escolaridade para os cargos do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior constantes no item lI-A do Anexo
II e para os cargos de Escrevente, Coordenador de Área, Assessor
Técnico 1 e Assessor Jurídico 1, do Grupo de Chefia e
Assessoramento Intermediário, constantes: no item II-B do Anexo II
desta lei;

Ii - nível médio de escolaridade 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 Chefia e Assessoramento Intermediário,
constantes no item Il-B do Anexo II desta lei.".

Emenda n2 18
Inclua-se no item III-13-2 do Anexo III do vencido o comando contido

no inciso V do ai. 10.
Emenda n Q 19

Suprima-se no Anexo IV do vencido o item IV-13 e dê-se ao Anexo IV
o título "Quadro de Correlação de Cargos de Provimento em
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Transformados com a
Vacância".

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Antônio

Júlio - Gustavo Valadares - Dilzon Meio.
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PROJETO DE LEI N 2 3.476/2006
(Redação do Vencido)

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- 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. 29 - 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 Secretariado 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;

II - 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
desta lei;
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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 TU-OS-
PG-09, previstos no Anexo 1 desta lei, na forma estabelecida no art. 32
da Lei fl2 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-QS-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 obtenção 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-GS e TA-
GE, transformados em cento e quarenta e p ito cargos da carreira de
Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça, de mesmo
padrão de vencimento, códigos 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 TA-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:
- dezenove cargos de provimento em comissão de Assistente
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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-L3, 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-SO, TA-GS e TA-GE em
quarenta e quatro cargos da carreira de Agente Judiciário do 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-OS-PG, TA-OS-SG, TA-QS-GS e TA-QS-GE,
transformados em seis cargos da carreira Agente de 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. 7 - Integram os quadros previstos no art. 1 2 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. 99 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário e de
Oficial Judiciário, integrantes do Anexo 1 desta lei, serão providos por
concurso público de provas ou de provas e títulos, e o servidor
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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 de1992, n g 11.617, de 1994, e & 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 111-13-1 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 111-13-2 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-01, na forma da correlação prevista no
Anexo 111-8-1 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
cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo de Chefe

rÃ



338

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-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
Assessor de Comunicação Institucional, de recrutamento limitado;
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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-15,
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 111-13-2 desta lei;

XI - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor de
Informática, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-16,
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 II, 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 TJ-
DAS-05, na forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XIV - ficam criados treze cargos de provimento em comissão de
Assessor Técnico li, 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
recrutamento limitado, código de grupo TA-DAS-07 transformados em
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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 111-6-2
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,
transformado 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-1 3, 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
TA-DAS-08, de recrutamento limitado, transformados em oito cargos
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de Assessor Jurídico II, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-
DAS-04, na forma da correlação prevista no Anexo III desta lei;

XXII - ficam quinze cargos 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
Li-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 2 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 1 da Lei n 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 lI-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 IA-DAS-
11, de recrutamento amplo, transformado em um cargo de provimento
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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-DAS-1 O, transformados em
trinta e quatro cargos 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;

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
grupo TJ-CAI-02;
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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-C11-Al-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 sete 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-CH-Al-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 prevista 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 oito de recrutamento amplo, código de grupo
TJ-CAI-02, transformados em onze cargos de provimento em
comissão de Assistente Técnico, 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 Assistente Técnico, de recrutamento amplo, código
de grupo TJ-CAI-10, na forma da correlação prevista no Anexo III
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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-CH-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-CI-l-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
Judiciário, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-CAI-08, na
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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 TJ-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 transformados com a vacância:
- dois cargos de provimento em comissão de Assessor Especial II,

de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, previstos no
Anexo II desta lei, em dois 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;

111 - um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico II,
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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 II,
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-1-14 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-1-1 O a CS-1-1 3, previsto no Anexo lI-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 demais 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
Assessor Jurídico 1, do Grupo de Direção e Assessoramento
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Intermediário, constantes no Anexo II desta lei;
II - nível médio de escolaridade 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 li 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 1 do art. 3, no inciso 1 do art. 52 e no art. 14 desta lei.

Disposições Finais
Art. 18 - Fica assegurada, a partir de 12 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, 111 e IV desta lei.

Art. 19 - Fica assegurada, a partir de to de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos cargos integrantés 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 no Anexo V desta lei.

Art. 20 - A promoção vertical 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;

II - a partir do padrão PJ-44 da classe D das carreiras de Agente
Judiciário, Oficial Judiciário e Oficial de Apoio Judicial, para o padrão
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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 B
da mesma carreira.

Art. 21 - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 52 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 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 Cone
Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 23 - O servidor ativo e o servidor inativo dos Quadros de
Pessoal de Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância que
perceberem, 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 faziam jus na data da publicação da Lei n 2 13.467, de 2000,
serão reposicionados na classe do padrão cujo valor de vencimento
básico corresponda à soma de seu vencimento básico e das
vantagens mencionadas.

§ 1 - Na hipótese de o vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo X da Lei n 2 13.467,
de 2000, o reposicionamento dar-se-á no padrão imediatamente
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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 ingresso 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 nem à progressão.

Art. 25 - Aplica-se aos servidores inativos dos Quadros de Pessoal
do 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 1 2 de janeiro de 2007, prevista para os arts.
18e19.

Art. 27 - Ficam revogados:
- a Lei n9 6.050, de 6 de dezembro de 1972;

II - a Lei n 2 6.417, de 24 de setembro de 1974;
III - a Lei n Q 8.020, de 23 de julho de 1981;
IV - a Lei n 2 9.627, de 13 de julho de 1988;
V - a Lei n 2 9.925, de 20 de julho de 1989;
VI - os Anexos 1 e 11 da Lei n Q 11.098, de 11 de maio de 1993;
VII - os Anexos 1, II, V e VI da Lei n g 13.467, de 12 de janeiro de

2000.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 10,30,50,80,10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 da
Lei n 2 ......de..de ..... de2006)

Quadros de Provimento Efetivo e Suplementar da Secretaria do
Tribunal de Justiça

L
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* 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 2.12.2006.
*• A tabela referente ao item l-B - Quadro Suplementar foi publicada

no "Diário do Legislativo" de 2.12.2006.
Anexo II

(a que se referem os arts. 2 01 4 01 6 0, 10,12 e 18 da Lei n 2 ......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 2.12.2006.
- A tabela referente ao item ll-B - Grupo de Chefia e Assessoramento

Intermediário (TJ - CAI) foi publicada no "Diário do Legislativo" de
2.12.2006.

Anexo III
Quadro de Correlação de Cargos transformados, a que se referem os

arts 2, 42, 6 0, 10, 12e 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 111-A-1 - Cargos Efetivos da Secretaria
do extinto Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 2.12.2006.

* A tabela referente ao item 111-A-2 - Cargos do Quadro
Suplementar do extinto Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 2.12.2006.
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 da Secretaria do extinto

Tribunal de Alçada foi publicada no "Diário do Legislativo" de
2.12.2006.

- A tabela referente ao item 111-13-2 - Cargos da Secretaria do
Tribunal de Justiça foi publicada no "Diário do Legislativo" de
2.12.2006.
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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 dos Cargos da Secretaria do Tribunal
de Justiça foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2.12.2006.

- A tabela referente ao item IV-13 - Quadro de Correlação de Cargos
de Provimento em Comissão a serem transformados com a vacância
dos Cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 2.12.2006..

Anexo V
(a que se refere o art. l9da Lei n 2 ... de ... de200)

A tabela referente ao item V-A - Quadro de Correspondência
entre Padrões de Vencimento dos Quadros Específico de Provimento
Efetivo, Suplementar e de Estáveis Efetivados da Justiça de Primeira
Instância foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2.12.2006.
* 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 2.12.2006.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 30111/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Nabi Abi Chedid, ocorrido em 29/11/2006, em São Paulo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Roberto Carvalho para comunicar sua ausência do
País no período de 5 a 11/12/2006. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Escola Estadual Barão do Rio Branco pelo

transcurso do centenário de sua fundação (Requerimento nQ
6.918/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso ao Clube Atlético Mineiro pela inauguração oficial do
Centro de Treinamento Cidade do Galo, em Vespasiano
(Requerimento n 2 6.936/2006, do Deputado Gustavo Valadares);

de aplauso à Escola Estadual Simão da Cunha, em Peçanha, pelo
transcurso do 9O aniversário de sua fundação (Requerimento n2
6.937/2006, do Deputado Gustavo Valadares).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 459 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 115 ê LEGISLATURA, EM 27/11/2006
Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Elisa Costa - Palavras da Secretária
Adjunta Maria do Carmo Ferreira da Silva - Entrega de placas -
Palavras do Sr. Lúcio Guterrez - Palavras da Sra. Maria lima Ricardo -
Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo [ara - Apresentação
cultural - Palavras da Sra. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Carlos Gomes - Elisa Costa - Laudelino Augusto - Maria Tereza

[ara - Padre João - Paulo Piau - Sebastião Costa.
Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza [ara) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 22-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 as Exmas. Sras.
Deputada Federal Maria do Carmo [ara; Maria do Carmo Ferreira da
Silva, Secretária Adjunta Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial; Deputada Elisa Costa, membro da Frente
Parlamentar de Igualdade Racial e co-autora do requerimento que deu
origem a esta comemoração; Maria lima Ricardo, Presidente do
Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Minas Gerais; os Exmos.
Srs. Deputados Paulo Piau, Padre João, Laudelino Augusto e Carlos
Gomes, membros da Frente Parlamentar de Igualdade Racial; e o Sr.
Lúcio Guterrez, Presidente da Central única dos Trabalhadores -

La
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CUT-MG - e Diretor do Sindieletro.
Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereador do
PT Eutair Antônio, de Betim; Vereador Paulão, de Belo Horizonte; Pe.
Waldecy Pereira, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, da cidade de
Jaíba; Prof. Vicente Oliveira, representando a Uemg; Sebastião
Clemente de Souza, o Tiãozinho, representando os Agentes Pastorais
Negros; Aloísio Marques, Presidente do P1 em Belo Horizonte; Maria
das Graças Sabóla, Coordenadora da Coordenadoria de Assuntos da
Comunidade Negra de Belo Horizonte; Dirlene Marques,
Coordenadora do Fórum Social Mineiro; Nélson Mateus, Presidente
da Federação Umbandista do Estado; Denilson Martins, Vice-
Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas
Gerais - Sindipol - e membro do Coletivo Estadual de Combate ao
Racismo do PT.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia Nacional

da Consciência Negra, transcorrido em 20 de novembro.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste instante, vamos, de pé, ouvir o Hino Nacional, que
será executado por Alan de Wite Guedes e Daniel Augusto Guedes,
instrumentistas do Grupo Tambolelê.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Elisa Costa

Quero cumprimentar e saudar a Deputada Maria Tereza Lara,
Presidente da Frente Parlamentar da Igualdade Racial e co-autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato
representando o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, Deputado Mauri Torres.

Cumprimento também a nossa amiga e companheira Deputada
Federal Maria do Carmo Lara; a nossa amiga e companheira de luta
de muitos anos, Maria do Carmo Ferreira, a Cacá, Secretária Adjunta
Especial de Políticas da Igualdade Racial da Secretaria Nacional; o
nosso colega Deputado Paulo Piau, membro da Frente Parlamentar
da Igualdade Racial; os nossos amigos e companheiros Deputados
Padre João e Laudelino Augusto.
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Com muito carinho, cumprimento todos vocês pela presença neste
Plenário, tantas torças sociais, tantos movimentos, tanta
representação da luta pela igualdade racial, contra o racismo e a
discriminação aqui presentes.

O nosso agradecimento pelo comparecimento de todos a esta
reunião especial, realizada todos os anos por esta Assembléia
Legislativa.

Sinto-me feliz também por estar participando com os Deputados
Paulo Piau e Maria Tereza Lara da frente parlamentar em que
debatemos, em Minas e no Brasil, a luta pela igualdade racial neste
País, especialmente no nosso Estado.

Nosso Brasil tem hoje 503 anos na luta de construção de uma
nação. São 400 anos vividos sob o regime do escravismo e apenas
115 anos de liberdade, pelo menos formal, para mais da metade da
população. Ao longo desses anos marcados por muitas lutas,
assistimos à absoluta omissão do Estado brasileiro em face das
desigualdades e das discriminações raciais, contabilizando uma
trajetória de exclusão social e econômica dos descendentes dos
africanos.

Houve o levante e o grito de liberdade ao longo desses anos.
Estamos aqui para comemorar também o Dia Nacional da
Consciência Negra, 20 de novembro. Zumbi dos Palmares, que
resistiu, lutou pela liberdade, cuja memória trazemos hoje, aqui, neste
dia, como também sua luta e sua história como face de alguém que
organizou um povo, definiu objetivos e estratégias e construiu, para
uma parcela importante da população, o desejo e a luta de liberdade.
Para nós, aqui, hoje, é vivo Zumbi dos Palmares, e viva, também, a
luta organizada de todos nós.

Queria também dizer neste momento importante que estamos
vivendo, que ao longo desses anos, somamo-nos, como neste dia 27,
integrando-nos a todas as iniciativas que marcaram o dia 20 neste
país - passeatas, marchas, atividades culturais, cultos ecumênicos,
celebrações, debates - e percebemos o avanço da consciência do
povo brasileiro na luta por cidadania e, principalmente, no combate à
discriminação e ao racismo. Sabemos o quanto o racismo ainda é
profundo na sociedade brasileira e que demanda ação de muitos
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anos, muitas políticas e muito compromisso com todas as forças
sociais e com os movimentos organizados da nossa sociedade.

Mas temos de registrar um fato histórico, porque a partir de 2003
houve - acho que é um marco histórico, sim, na política deste país -, a
construção e a implementação de uma Secretaria Nacional de
Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Isso marca a nossa história
e, principalmente, marca a presença do Estado, até então omisso ao
longo de uma grande parte da história, pensando definitivamente em
políticas públicas para cuidar, promover e garantir a luta em favor das
igualdades, do combate à discriminação e ao racismo.

Nesta legislatura, contamos com a presença da Comissão de
Participação Popular. E queremos também reivindicar da Câmara
Federal, da Deputada Maria do Carmo, a votação imediata do Estatuto
da Igualdade Racial, uma luta que temos travado há muitos anos.
Mesmo que ainda haja dificuldades, essa é uma luta deste parlamento
e dos movimentos sociais.

Também quero falar do projeto de lei que para muitos é polêmico,
mas que eu defendo: o projeto de lei das cotas. E importante afirmar
que, do ponto de vista da nossa história, existe uma dívida que
precisa ser resgatada neste país.

E fundamental que tenhamos cotas afirmativas para a nossa
comunidade negra e para as nossas comunidades indígenas. Muitas
universidades já avançaram nessa questão das cotas, mas
precisamos garantir essa legislação, para que todos possam cumpri-
Ia.

Quero, na pessoa da Cacá, parabenizar a nossa Ministra Matilde,
porque o governo Lula está finalizando um plano nacional - com
certeza, ela falará sobre ele. Pela primeira vez na história, temos um
plano nacional de políticas públicas de combate ao racismo e de
promoção da igualdade social.

Por fim, quero registrar a importância da Lei Federal n 2 10.639, de
2003, para que possamos não apenas realizar nas escolas as
comemorações da Semana pela Luta da Igualdade Racial, mas
também que tenhamos, de fato, nos currículos permanentemente a
discussão da história da África, da história afro-brasileira e da cultura
afro-descendente.
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Esperamos que a Lei Federal n 2 10.639 realmente seja
implementada em todas as escolas de ensino fundamental e médio
neste país. A implementação dessa lei em todo o território nacional, e
principalmente em Minas Gerais, é uma batalha da nossa frente
parlamentar. Assim, poderemos mudar a cultura, dando dignidade e
cidadania a nossa população negra e, principalmente, permitindo a
participação popular, com a mudança de concepção dessa cultura.

Somos nós que vamos fazer essa mudança, somando os
movimentos sociais, os movimentos negros e as políticas públicas
destinadas à promoção da igualdade social.

Viva Zumbi! Viva 20 de novembro, Dia da Consciência Negra!
Parabéns a todos!

Palavras da Secretária Adjunta Maria do Carmo Ferreira da Silva
Esqueceram de colocar um banquinho para mim. Senhoras e

senhores, boa noite. Desculpem-me, de certa forma, quebrar o
protocolo, mas venho de uma agenda pelo Brasil afora. Cheguei do
Espírito Santo e irei, às 11 horas, para Anápolis participar da
inauguração de um pólo moveleiro. Várias comunidades quilombolas
participarão desse evento amanhã, às 9 horas. Por isso, estou falando
neste momento, porque terei de sair correndo.

Permitam-me cumprimentá-los nas pessoas dos nobres
representantes, eleitos por todos nós, que aqui estão. Quero
cumprimentar a Deputada Federal Maria do Carmo Lara, as
Deputadas Maria Tereza [ara e Elisa Costa e os Deputados Padre
João, Paulo Piau e [audelino Augusto.

Quero cumprimentar também uma pessoa que tem grande
importância na minha vida, que está aqui neste Plenário, que é do
povo, da sociedade civil. Por favor, levante-se, Maria lima. Ela é do
Sindicato das Empregadas Domésticas de Belo Horizonte,
companheira de luta de muitos anos, desde as décadas de 70 e 80.
Trabalhávamos aqui, em Belo Horizonte.

Trago um abraço especial da Ministra Matilde Ribeiro, que se
encontra também, neste momento, cumprindo agenda do 20 de
novembro. De repente, as 100 pessoas que trabalham no nosso
Ministério tornaram-se poucas para atender os 27 Estados. E com
muito prazer que vamos a cada canto, nem que seja para ficar meia
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hora com cada pessoa e dizer que, pela primeira vez na história deste
país, um Presidente que vem do povo, que ouviu o povo e que
respeita o povo criou uma secretaria a partir dessa consulta ao povo,
a partir desse respeito ao povo, que, por sinal, é a maioria da
população brasileira. E uma secretaria que não é de negros para
negros. É a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, ligada à Presidência da República, e que tem como
prioridade, sim, o atendimento às demandas da população negra, mas
que trabalha com todos os povos tradicionais: os ciganos, os
indígenas, os judeus, os árabes, os palestinos. Ou seja, todo o povo
que historicamente neste país esteve - por força, aliás, das políticas
públicas - colocado à margem da sociedade.

E em nome do nosso mito maior, Zumbi dos Palmares, que estamos
também levando à frente esse trabalho, que tem três anos. Um
trabalho que já colheu muito fruto; não tez tudo que tinha por fazer
porque as demandas são muitas, dado que a expropriação, a injustiça
é histórica, passaram-se muitos e muitos anos. Há muito ainda por
fazer, mas há muito o que comemorar. Hoje somos mais de 44
Municípios que aderiram ao Fórum Intergovernamental de Promoção
da Igualdade Racial . Fipir. Dos 27 Estados brasileiros, 16 já contam
com o seu Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Há
também 38 universidades que já implantaram o sistema de cotas aqui
colocado. Há hoje, em nível internacional, considerando não só a
América, a Europa e o Reino Unido, em especial, 16 organismos
internacionais semelhantes à Sepir. Porém, no mundo inteiro, a única
com "status" de Ministério é a do Brasil.

Outra comemoração importante são os mais de 260 mil beneficiários
do programa ProUni. Desses, 63 mil são negros e negras, e 3 mil,
indígenas. Nesses poucos minutos que me restam, digo que estamos
à disposição, em Brasília, para todas as informações necessárias, no
intuito de construirmos juntos essa política que, pela primeira vez,
coloca-se não como uma política de um partido, como uma política de
uma gestão, mas como uma política de governo, de Estado; mas, para
que ela dê certo, não basta a caneta do Presidente: é preciso adesão
dos governos dos Estados, dos Municípios brasileiros, e é preciso
fiscalização e controle social efetivo da sociedade civil organizada.
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É preciso que deixemos claro que não é fácil para a nossa
Secretaria cumprir essa missão, primeiramente porque Brasília não
estava acostumada a ver tantos negros juntos, principalmente vê-los
discutindo política, fazendo política e decidindo a vida pública. Sempre
estivemos nos cargos mais servis, com todo o respeito aos
profissionais de todas as profissões.

Hoje, Brasília começar a olhar diferentemente para um povo que,
historicamente, construiu este país, mas ainda não tinha tido a
oportunidade de mostrar que a universidade não precisa ter medo de
quem é negro, indígena, cigano e por aí afora. E uma
responsabilidade de todos nós e um direito de todos nós, como
cidadãos deste país, de não só construir, mas de usufruir do que é
nosso.

Cumprimento a todos os parlamentares que estão aqui, em Minas
Gerais, construindo essa frente. Infelizmente, dos Estados brasileiros -
já disse isso aqui, quando viemos para a instalação da frente -, o
Estado de Minas é um dos mais retrógrados na aplicação das
políticas, das ações alternativas, principalmente no tocante à questão
da legalização das terras quilombolas. E preciso que haja maior
agilidade, maior envolvimento, de fato, do poder público estadual, com
controle social, para que possamos fazer a justiça devida.

Encerro agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez nesta
Casa, que não me é estranha por vários motivos. Com muita
tranqüilidade e coragem, queremos dizer que este governo tem
trabalhado para que haja o devido respeito à diversidade religiosa,
não se coadunando com a xenofobia e com a intolerância religiosa.

Em nome do nosso povo, em nome de todos - brancos, negros,
amarelos, vermelhos, homens, mulheres, crianças e jovens que
acreditam que este país é de todos e deve ser para todos -, termino
cantando um refrão da nossa região. Gostaria que todos se
levantassem para agradecer um trabalho que não é de uma pessoa,
nem continuará sendo propriedade de ninguém, pois é fruto do
trabalho dos que já se foram, dos que aqui estão e dos que nos
sucederão, um trabalho que exige, antes de tudo, reeducação,
paciência histórica para refazermos os nossos conceitos, para pôr fim
aos preconceitos. Que todos os que vêm desempenhando um
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trabalho neste país sejam homenageados neste momento.
- Procede-se a apresentação musical.
Que vocês todos colham as flores, fruto do trabalho de todos nós.

Muito obrigada.
Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, a Deputada Maria Tereza Lara,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Mauri Torres, com a Deputada Elisa Costa farão entrega de placas,
que contêm os seguintes dizeres: "Lutamos pela construção de um
Brasil que dê ao povo negro a dignidade merecida, fazendo com que
ele seja sujeito da cidadania. Homenagem da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais ao Dia Nacional da Consciência Negra", a entidades
homenageadas nesta noite, cujos representantes convidamos a se
dirigir ao local da cerimônia: pelo - Serviço lnterfranciscano de Justiça,
Paz e Ecologia - Sinfrajupe -, o Frei Aguinaldo Querobino; pelo
Movimento Fé e Política, o Sr. Vadir de Souza; pelo Centro de
Referência de Cultura Negra de Venda Nova - Movimento de
Mulheres, a Sra. Vera Lúcia Xavier Rodrigues Brito, representando a
Sra. Mônica Aguiar; pelo Movimento Cultural Mineiro, o Sr. Wilson
Keyroga; pela CUT de Minas Gerais, o Sr. Lúcio Guterrez; pelo
Movimento Cultural dos Grupos Tambolelê, o Sr. Santone Lobato
Silva; pelo Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Minas Gerais,
a Sra. Maria lima Ricardo; pela Fundação Centro de Referência da
Cultura Negra, representando o Sr. Marcos Antônio Cardoso, a Sra.
Elzelina Doris; pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teófilo
Otôni, o Sr. Sílvio Rodrigues; pela juventude e pelo ProUni, a Sra.
Ousa Maria dos Santos.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras do Sr. Lúcio Guterrez

Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os companheiros
Deputados Carlos Gomes, Laudelino Augusto, Paulo Piau e Padre
João, a Deputada Maria Tereza Lara, a Deputada Federal Maria do
Carmo Lara, a Deputada Elisa Costa e os demais presentes.

Antes de mais nada, temos de fazer uma homenagem a um africano
que começou o grande trabalho a que estamos dando seqüência hoje,
nesta Casa. O Brasil tem a pecha de ser um país racista. Nós, negros
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e negras, e muitos brasileiros brancos temos lutado arduamente para
acabar com isso.

Na CUT, os lutadores sociais são chamados de companheiros e
companheiras. Zumbi, que deu a própria vida por seu ideal, foi um
lutador social e, portanto, sempre será companheiro nosso.

Quando um lutador da CUT morre lutando e sobe para o andar de
cima, fazemos um ritual simples. E uma chamada. Chamamos três
vezes o nome do companheiro, e todos respondem "presente"
levantando o punho esquerdo para cima. Faremos agora o mesmo
ritual em homenagem a Zumbi. Peço a todos que fiquem de pé e
respondam "presente", com o punho esquerdo para cima, cada vez
que eu chamar o companheiro Zumbi.

- Procede-se á homenagem.
Vivo em Belo Horizonte há 48 anos. Na infância, eu e meus amigos

vendíamos amendoim, mexerica, laranja, chocolate e pirulito pelas
ruas da cidade. Evitávamos passar pelas ruas próximas da
Assembléia Legislativa, porque entendíamos que aquele espaço não
era para negros, mas, sim, para brancos, para a burguesia. Cresci
tendo essa impressão da Assembléia Legislativa. Por isso, para mim,
hoje é um dia especial. Isto aqui virou um quilombo. Os lutadores
sociais negros e brancos estão ocupando o Plenário desta Casa.
Afinal, este é um espaço dos brasileiros, e nós somos brasileiros.

Parabenizo a Assembléia Legislativa, os Deputados, a Mesa e o
Presidente da Casa por abrirem ao povo as portas deste Poder, as
quais, aliás, deveriam ter nascido abertas. A Assembléia deveria ter
nascido com as portas abertas para todos os brasileiros, e os negros e
as negras são metade da população brasileira. Infelizmente, nem
sempre tivemos acesso a esta Casa. Hoje, as coisas estão mudando.
E, portanto, hora de valorizar essa iniciativa.

Quero que este registro chegue ao conhecimento dos Deputados de
todos os partidos e do Presidente da Assembléia Legislativa. Esta
Casa mineira está dando um belo exemplo aos demais parlamentos. E
falo em nome de todas as pessoas que estão recebendo homenagem.

Estou falando aqui para deixar uma marca e uma reflexão: essa
Casa finalmente se abriu para toda a população brasileira, trazendo e
homenageando uma parte da população brasileira que até pouco
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tempo atrás era marginalizada, reconhecendo que hoje há igualdade
entre brancos e negros. Esse exemplo tem que chegar à sociedade.
Temos que fazer a sociedade mineira discutir esse problema com
profundidade. Temos que fazer com que essa iniciativa chegue ao
Palácio da Liberdade para que também lá tenham essa preocupação
com as políticas de igualdade racial. Temos que trazer para Minas
Gerais o exemplo do governo Lula - e que este apelo chegue aos
ouvidos do Governador reeleito para que pense também em construir
um país não racista. Essa palavra pesa nos ouvidos de quem a ouve,
mas temos que começar a falar mais. infelizmente o Brasil é um país
racista, Minas Gerais é um Estado racista, e iniciativas como a desta
Casa abrem de forma tranqüila essa discussão no Brasil e em Minas
Gerais.

De qualquer forma, neste momento de fortes emoções, temos que
parabenizar a Deputada Elisa Costa e a Deputada Maria Tereza Lara,
que tiveram a felicidade e a coragem de apresentar esse requerimento
muito bem escrito e muito bem pensado que nos deu a oportunidade
de aqui, hoje, sermos homenageados e fazermos essa discussão.

Quero agradecer, em nome dos trabalhadores, daqueles que lutam
por um Brasil sem racismo, a todos os Deputados da Assembléia e,
de uma forma especial, à Deputada Elisa Costa e à Deputada Maria
Tereza Lara. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas.

Palavras da Sra. Maria lima Ricardo
Quero inicialmente cumprimentar toda a Mesa, os companheiros e

as companheiras presentes neste momento, representantes de várias
entidades. Não sei nem o que falar, tão grande é a emoção. Maior
ainda é a nossa esperança. Quero cumprimentar as autoras desse
projeto que está tramitando e que esperamos, com nossa união e
nossa participação, seja vitorioso. Temos que agradecer também, de
modo muito especial, ao Zumbi dos Palmares, porque ele nos tem
dado essa força e essa coragem. Quinhentos anos se passaram e a
história continua - o negro fora da escola, a mulher negra e o homem
negro trabalhando apenas como trabalhadores domésticos, sem
nenhuma valorização por parte da sociedade. Somos como aqueles
escravos que vieram nos porões dos navios. Ganhamos a liberdade,
mas saímos sem escola, sem moradia e sem dignidade própria. Este
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Dia Nacional da Consciência Negra nos faz dar as mãos, não só
negros, índios e ciganos, mas todos nós, porque queremos viver em
um pais de liberdade, onde haja justiça e amor. Nosso Senhor disse:
"Eu vim para que todos tenham vida e haja vida em abundância". Que
abundância é esta que estamos presenciando? Um povo sem casa,
sem trabalho, um povo que passa fome. Alguns que trabalham na
casa dos nossos senhores muitas vezes ainda passam fome, ainda
são escravizados. E hora de somarmos nossas forças e lutarmos por
um Brasil digno, onde haja justiça e dignidade.

E por isso que eu, em nome do Sindicato dos Trabalhadores
Domésticos de Minas Gerais, quero agradecer às nossas ilustres
Deputadas e aos nossos ilustres Deputados, que estão trabalhando
para que vivamos num país de justiça, em que tenhamos dignidade e
sejamos considerados pessoas humanas, não com resquício da
escravidão.

Em nome de toda essa população, quero agradecer mais uma vez e
dizer que, em Minas Gerais, o mérito não é só meu. Esta insígnia tão
bonita, dedico a todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos
do Brasil. Eu, sozinha, não seria capaz de travar luta tão grande.

Muito obrigada a todos. Esperamos que um dia ainda possamos
erguer a nossa bandeira da ressurreição e da vitória. Esperamos
ainda que nossos filhos, que nossa juventude possa dizer que nasceu
e vai viver num país livre. Por isso não podemos cruzar os nossos
braços. Somos fortes, somos milhares e milhões de negros
espalhados por este Brasil afora.

Juntos, com essa consciência, travaremos essa luta. Não podemos
desanimar porque o Brasil é nosso, o Brasil é rico e nós somos gente,
somos povo que construímos e estamos construindo esta nação.

Muitas coisas não serão alcançadas por nós, mas por nossos filhos,
para a geração que virá. Tenho certeza de que eu, apesar da minha
idade avançada, conseguirei alguma coisa. Ainda hei de ver nós todos
dizermos neste país que a liberdade, ainda que tardia, virá. Muito
obrigada.

Agradecemos, de coração, em nome de todas as pessoas. Viva o
nosso País, que é um Brasil rico, de negros, que também são pessoas
humanas. Muito obrigada.

La
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Palavras da Deputada Federal Maria do Carmo Lara
Boa-noite a todas e todos os presentes. Cumprimento a Deputada

Maria Tereza [ara, que coordena esta reunião de homenagem, de
celebração, de resgate da memória e da luta dos negros e negras do
nosso país, co-autora do requerimento, juntamente com a Deputada
Elisa Costa. Quero parabenizar essas duas Deputadas porque, com
certeza, são mulheres que também têm uma história de luta neste
país. Somos a metade da população negra, como já dito, e também
metade, senão maioria, de mulheres. Estamos aqui na luta contra a
discriminação, como mulher e como negros.

Cumprimento o Deputado Paulo Piau, membro da Frente
Parlamentar de Igualdade Racial, e os companheiros [audelino
Augusto, Padre João e Carlos Comes.

Falarei pouco para saudá-los. A luta caminha e faz parte da história,
e só nos tornaremos sujeitos da história ou só transformaremos a
história, nossa vida, nossa sociedade, se estivermos na caminhada e
na luta.

Só nos tornaremos sujeitos da história se caminharmos e lutarmos
em busca da liberdade de fato, ou seja, liberdade em que há direito a
estudo, a emprego, a saúde e a educação. Portanto, a criação da
Secretaria Especial pela Promoção Racial é um passo, um
instrumento para isso. Durante a campanha eleitoral, entretanto,
questionaram-se as secretarias que foram criadas, entre elas a
Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria Especial das Mulheres.
Alegou-se que o gasto era muito alto.

Temos de continuar nossa luta para que possamos garantir essas
conquistas e que essas conquistas avancem no próximo governo do
Presidente Lula. Sabemos que as conquistas não avançam de graça.
E preciso que ocupemos espaço e que haja organização e
participação. Apesar de sermos maioria, negros e negras, precisamos
organizar-nos cada vez mais e fazer com que os direitos, que são
para todos, sejam realmente para todos e que não haja discriminação.

A Caminhada do Zumbi traz como reflexão que temos de continuar
essa luta. Cada um de nós é sujeito dessa luta. Parabenizo a
Assembléia Legislativa, os Deputados da frente parlamentar, as
Deputadas Maria Tereza [ara e Elisa Costa e os demais presentes,
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pois este evento só está ocorrendo em virtude da presença dos
movimentos, de pessoas que acreditam que vale a pena continuar
lutando. Todas as conquistas que ocorreram até hoje só serão
ampliadas se houver pessoas participando, se formos sujeitos dessa
caminhada. Parabéns, um abraço, muita força, muito axé, para que
consigamos continuar essa luta.

Apresentação Cultural
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o ator Wesley Moura,

que, ao som do trompetista Juventino, declamará poema de Deisy
Quinski alusivo à questão racial.

- Procede-se à interpretação do poema.
O Sr. Wesley Moura - A poesia, escrita por Deisy Quinski,

componente dos grupos Tambolelé e Xicas da Silva, chama-se "21
horas e 46 minutos". Obrigado pela atenção de todos. Boa-noite.

Palavras da Sra. Presidente
Inicialmente, gostaria de cumprimentar os movimentos sociais que

lutam pelos direitos da igualdade social, defendendo, sobretudo, os
negros e as negras deste país. Nós, brancos, temos uma dívida social
com os negros e as negras. Por esse motivo, tenho procurado somar
forças com os companheiros e as companheiras desta Assembléia,
para que, de fato, possamos garantir essa luta, abrindo cada vez mais
espaços nesta Casa para que a igualdade social seja uma realidade
neste país, neste Estado.

Quero também cumprimentar a Deputada Elisa Costa, co-autora
conosco do requerimento que deu origem a esta homenagem; a
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, minha irmã; o Deputado
Estadual Paulo Piau, membro da Frente Parlamentar da Igualdade
Racial. Também participam dessa frente parlamentar os membros do
PT, como os Deputados Laudelino Augusto, Carlos Gomes e Padre
João. Certamente, ninguém que não fosse membro dessa frente
estaria aqui, hoje, deixando os seus afazeres. Quero agradecer de
modo carinhoso a cada um desses companheiros, que hoje, comigo e
com a Elisa, fortalecem essa luta em Minas Gerais.

Quero também cumprimentar a Maria do Carmo Ferreira da Silva, a
nossa companheira Cacá, ex-Prefeita e atual Secretária Adjunta
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
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Quero agradecer a todos que já foram mencionados anteriormente,
representantes de órgãos públicos e de movimentos, e a cada um e a
cada uma.	 -

Elisa, permita-me dizer o seguinte: estamos, hoje, como Presidente
da Frente Parlamentar da Igualdade Racial. Todos os que compõem
esta Mesa somaram torças conosco. Desde o primeiro momento, a
Elisa se dispôs a estar na linha de frente, junto aos Deputados Paulo
Piau, Carlos Gomes, Laudelino Augusto e Padre João. Permitam-me
os companheiros, quero sugerir que, no próximo ano, a Deputada
Elisa Costa seja a Presidente dessa frente, pois não podemos deixar
esse vácuo. Como o Deputado Paulo Piau foi eleito Deputado Federal,
certamente estará somando torças nessa luta junto à Deputada Maria
do Carmo e a outros companheiros e companheiras.

Estou na suplência, não fui eleita. continuarei a luta nos movimentos
sociais, a luta continua. Quero que vocês sempre me convidem para
participar quando houver atividades e eventos. Nosso compromisso,
independentemente de termos ou não mandato eletivo, é estar em luta
permanente em defesa da organização dos movimentos sociais.

Permitam-me os companheiros de partido e o Deputado Paulo Piau,
que, como já disse, vai para Brasília e certamente estará com a Maria
do Carmo: estou sugerindo aos Deputados Laudelino Augusto, Carlos
Gomes e Padre João que, com cavalheirismo, indiquem a Deputada
Elisa Costa para presidir essa frente.

Vimos aqui a escolha dos que representam não a si mesmos, mas
representam movimentos e foram homenageados: Frei Aguinaldo, que
é franciscano, sabemos que principalmente o Sinfrajupe tem esse
compromisso com os excluídos. Levante-se, Frei Aguinaldo, para que
mais uma vez possamos homenagear não só o senhor, mas os
franciscanos que têm dado grande contribuição ao nosso Estado e ao
nosso país em defesa da ecologia e dos excluídos; Lúcio Guterrez
todos conhecem, Presidente da CUT, tem esse compromisso de
organização dos trabalhadores; Mônica Aguiar, feminista,
representando as mulheres, hoje sendo representada pela Vera;
Vadir, do Movimento Fé e Política, está conosco, reside em Betim e
está nessa luta permanente também; Wilson Keyroga, precursor do
"reggae" em Minas Gerais, cantor e compositor. Permita-me a
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Deputada Elisa Costa dizer que as sugestões dela, como o Grupo
Tambolelê, aqui representado pelo Santone, realmente orgulham a
cultura e a música mineira; Marcos Antônio Cardoso, representado
aqui por sua esposa, Dóris, não por questão de ser esposa, mas por
ser mulher, por ser de luta, de movimento, ela está aqui
representando o Marco Antônio; a Gilsa, que atua efetivamente no
Movimento Negro de Governador Valadares, uma jovem também do
ProUni, esse projeto do governo federal que tem priorizado os direitos
dos negros; Sílvio Rodrigues, ex-Vereador de Teófilo Otôni,
trabalhador rural.

Fiz questão de mostrar que são pessoas que representam não
apenas a si mesmos, mas os movimentos sociais. Nosso
compromisso é esse, não há como mudar a nossa sociedade se não
for por meio do fortalecimento dos movimentos sociais organizados.
Esse é o caminho em que acreditamos. Por isso estamos aqui, por
isso vocês estão aqui.

No dia de hoje, que nós todos, neste Plenário, renovemos o nosso
compromisso de, onde estivermos, ocuparmos esse espaço de poder,
para colocar o poder a serviço da vida, da maioria, dos excluídos, de
uma sociedade justa, fraterna e igualitária, seja em órgãos públicos,
seja nos movimentos sociais, seja no Parlamento. Nosso abraço
carinhoso a todos desta Casa, além dos Deputados e Deputadas, a
todos os assessores, Consultores desta Casa, que têm sido para nós
braço direito, abrindo esta Casa para os movimentos sociais.

Esta Casa, por meio das comissões temáticas, e agora também por
meio da Comissão de Participação Popular a partir de 2003, tem
mostrado ao País seu papel importante de fortalecer a democracia
representativa e ampliar a democracia participativa direta. Esse é o
nosso compromisso. Que continuemos realmente firmes, a postos,
superando qualquer divergência partidária para unirmos forças e
efetivamente contribuirmos para essa qualidade de vida, para a
construção da cidadania.

Temos aqui também dois Vereadores, o Eutair, de Betim, e o
Paulão, aqui de Belo Horizonte, além de tantas outras entidades,
como já falamos, aqui presentes. Todos e todas que aqui estão com
certeza não estariam aqui perdendo tempo, estão ganhando tempo
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porque acreditam nesta proposta, neste projeto.
Trata-se de um projeto democrático popular, que está espalhado por

este país, em todos os Estados e todas as cidades onde os
movimentos sociais se organizam e onde conquistamos os nossos
direitos.

Os direitos são conquistados. Não há salvador da pátria. Os
governantes que defendemos, em quem acreditamos, apenas abrem
espaço, mas são os movimentos sociais que o conquistam e o
ocupam. Então, temos de deixar bem claro: quanto mais acreditarmos
num governo, mais organizados temos de estar para que, de fato,
avancemos muito mais. Esse é o nosso desejo e nosso compromisso.

Que Deus abençoe o nosso trabalho e a nossa luta, para que não
desanimemos. As palavras são: "participação, organização e
esperança". Essa esperança tem de estar acesa no coração do povo
brasileiro, sobretudo dos negros e das negras que, histórica e
culturalmente, têm-nos mostrado o valor do povo brasileiro e a riqueza
do nosso país.

Não falo apenas da riqueza natural, falo também da riqueza
humana, de integração de raças, da necessidade de reconhecermos
que, diante de Deus e da lei, somos todos iguais. Temos de fazer
prevalecer essa igualdade na prática, que ela passe de um desejo, um
sonho de leis, para a realidade do povo brasileiro.

Também não podemos deixar de agradecer a presença da Maria do
Carmo Ferreira, representando a Sepir, que tem desempenhado
grande papel. Temos de avançar muito mais. Esses são apenas os
primeiros passos, que são importantíssimos. Por isso, cada vez mais,
temos de estar mais unidos, organizados e fortes. Muito obrigada.

Antes de encerrar esta reunião, quero dizer que represento aqui o
Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa, a quem agradecemos
publicamente a abertura, a disponibilidade para sempre abrir as portas
desta Casa. Lógico que isso é o nosso direito, mas soma-se à vontade
política do Deputado Mauri Torres, que, repito, sempre abre esta Casa
aos movimentos sociais.

Como represento o Deputado Mauri Torres nesta reunião, quero
fazer das minhas palavras os cumprimentos do Presidente desta Casa
e de todos os Deputados e todas as Deputadas que têm esse
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compromisso a cada um dos movimentos sociais e aos Deputados
presentes.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - A Deputada Maria Tereza
Lara me repassou uma responsabilidade e a fez publicamente. Por
isso, sinto-me no compromisso de afirmar,: diante dos senhores, dos
movimentos sociais, das entidades e dos nossos homenageados, que
representam a luta histórica dos movimentos sociais, dos movimentos
negros, afro-descendentes deste país, que aceito a responsabilidade
de representar a frente parlamentar e tornar-me sua Presidente.
Espero que continuemos a nossa luta, que façamos um planejamento
para trabalhar em Minas Gerais em favor da luta da igualdade racial.
Obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Deputada Elisa Costa. Mais uma vez,
agradeço aos companheiros Deputados, que certamente concordaram
com ela, pois quem cala consente; aos Deputados Paulo Piau e Maria
do Carmo Lara, que, em Brasília, lutarão também pela defesa e
igualdade racial; e aos Deputados Padre João, Laudelino Augusto e
Carlos Comes que continuam aqui, na Assembléia de Minas.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 28, às 9 horas, e para a reunião extraordinária também
de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do anunciada foi publicada na
edição de 28111/2006.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 46 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 28/11/2006

Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Luís Antônio
Prazeres Lopes - Palavras do Sr. Eduardo Vieira Moreira - Palavras
do Sr. Florian Madruga - Palavras da Sra. Daniela Santiago Menezes -
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Palavras do Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alencar

da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio . Doutor Viana - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - a Deputada Jô Moraes e
os Deputados José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Luiz Humberto Carneiro - Paulo Piau - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Wehton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min,

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 Diizon Meio, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputados José Henrique e Cého Moreira; Vereador Edson Melgaço,
Presidente da Associação dos Vereadores de Minas Gerais; Florian
Madruga, Diretor Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB - e
Presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas - Abel -;
Yara Depieri, Diretora do Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados - Cefor -;
Luís Antônio Prazeres Lopes, Diretor-Geral desta Casa; Eduardo
Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa desta Casa; Ramiro Batista
de Abreu, Diretor de Comunicação institucional desta Casa; Daniela
Santiago Menezes, responsável pelo Centro de Apoio às Câmaras; e
Guilherme Wagner Ribeiro, Consultor desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Deputado eleito

José Mosconi e das Exmas. Sras. Deputada eleita Rosângela Reis;
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Cana Maria Evangelista Vieira Pedroso e Valéria Corrêa Prazacaron,
respectivamente Diretora da Escola do Legislativo e Coordenadora
Pedagógica da Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à inauguração do Centro de

Apoio às Câmaras - Ceac.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste instante, será executado o Hino Nacional pelo
Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, sob a regência do Subtenente Oscar Rocha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Digníssimas autoridades que compõem esta Mesa, quero saudar os
Exmos. Srs. Vereador Edson Melgaço, Presidente da Associação dos
Vereadores de Minas Gerais; Florian Madruga, Diretor Executivo do
ILB e Presidente da Abel; Yara Depieri,. Diretora do Cefor; Luís
Antônio Prazeres Lopes, Diretor-Geral desta Casa; Eduardo Vieira
Moreira, Secretário-Geral da Mesa desta Casa; Ramiro Batista de
Abreu, Diretor de Comunicação Institucional desta Casa; Deputados
Dilzon Meio, Doutor Viana, José Henriqõé, Célio Moreira, Carlos
Mosconi, André Quintão, Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares, e
outros ilustres Deputados que aqui comparecem neste momento
solene do Parlamento mineiro. Meus senhores, minhas senhoras,
servidores da Casa, TV Assembléia; o municipalismo e a
regionalização têm sido permanentemente defendidos e apoiados
nesta Assembléia, constituindo-se uma das mais importantes
premissas que orientam e fundamentam nossos trabalhos.

A causa dos Municípios é também nossa primeira causa, pois na
prática política junto às nossas comunidades iniciaram-se nossas
vocações e nosso interesse pela vida pública. Assim, temos
tradicionalmente aberto nossos instrumentos de comunicação e
informação para os Legislativos municipais, como vem acontecendo
no âmbito da TV Assembléia, no nosso "site" na internet e na Escola
do Legislativo.

Justamente com o intuito de aprimorar nosso relacionamento,
sempre do ponto de vista institucional, estamos inaugurando o Centro
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de Apoio às Câmaras Municipais, a partir de hoje nosso Ceac. Em um
espaço exclusivamente dedicado a esse serviço, Vereadores de todo
o Estado terão acesso a informações de interesse comum.

Ao mesmo tempo, aprimora-se um canal para a troca de
conhecimento entre as Casas Legislativas de Minas, com a
inauguração do "link" do Ceac, que atualizará dados sobre legislação
federal e estadual, jurisprudência ou informações sobre eventos e
publicações.

O "link" do Ceac, Vereadores e Vereadoras, no "site" da Assembléia,
possibilitará a todos e ao povo mineiro o acompanhamento semanal,
por via de boletim eletrônico, dos principais acontecimentos
conduzidos nas Câmaras e na Assembléia Legislativa.

Mais uma assistência presencial, para Vereadores e servidores
municipais, já está disponível para esclarecimento pessoal sobre o
processo legislativo ou para sanar dúvidas sobre a legislação ou sobre
os serviços prestados pela Assembléia mineira.

Juntamente com a Escola do Legislativo, a Assembléia e o Ceac
estarão à frente da promoção de cursos de atualização e de
qualificação dos agentes municipais. Essa rede de troca de
experiências, aberta à participação de todos os Municípios, visa, em
última instância, ao aprimoramento de nossa democracia, para que
ela se torne cada vez mais participativa e, portanto, ainda mais
próxima de cada cidadão.

A Assembléia de Minas, sempre procurando uma interlocução mais
estreita com a sociedade, buscando ser uma instituição cada vez mais
aberta, vem suprir mais essa demanda, detectada por setores
diversos da Casa. Centralizando, por meio do Ceac, nosso
atendimento às solicitações municipais, estamos consolidando uma
parceria entre os Legislativos, por meio de mecanismos mais rápidos,
eficientes e facilitadores no encaminhamento das diversas demandas.

Caminhando juntos, buscando o bem-estar dos mineiros como um
todo, as 850 Câmaras, associadas à Assembléia Legislativa,
continuarão, certamente, a realizar sua missão representativa dentro
dos princípios republicanos e democráticos. Esta é a nossa intenção:
a participação da Assembléia Legislativa corri todas as Câmaras
Municipais de Minas Gerais. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Luís Antônio Prazeres Lopes
Exmos. Srs. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes
nesta solenidade; Vereador Edson Melgaço, Presidente da
Associação dos Vereadores de Minas Gerais; Florian Madruga, Diretor
Executivo do ILB e Presidente da Abel; Sra Vara Depieri, Diretora do
Cefor; Eduardo Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa desta Casa;
Ramiro Batista de Abreu, Diretor de Comunicação Institucional desta
Casa; servidores da Casa, senhoras e senhores presentes, a
Assembléia de Minas vem promovendo, desde o início dos anos 90,
um amplo movimento de abertura democrática, que se manifestou em
ações inovadoras de aproximação com a sociedade. Essas iniciativas,
que tornaram a Casa mais aberta à participação, não se restringiram à
Capital. Ao longo dos anos que se seguiram à abertura democrática, a
Assembléia vem desenvolvendo uma série de ações no interior, a fim
de aproximar cada vez mais o Poder Legislativo dos cidadãos
mineiros.

A abertura desses canais de participação trouxe demandas variadas
a serem processadas pela Casa. Na experiência acumulada, em
especial por meio dos cursos de capacitação oferecidos pela Escola
do Legislativo para agentes públicos no interior, observou-se a
necessidade de se criar um espaço institucional de relacionamento
com um público específico: as Câmaras Municipais.

Foi então que surgiu a proposta do Ceac. O Ceac permitirá a
sistematização e coordenação das inúmeras demandas de Câmaras
Municipais, que até hoje chegavam de forma dispersa aos vários
setores da Casa. Essa convergência permitirá a melhoria do
atendimento ao público formado por Vereadores e servidores dos
Legislativos municipais, complementando o atendimento que já é
prestado, com muita eficiência, pelos gabinetes parlamentares, sem
se sobrepor a ele.

A existência de um setor específico, além de facilitar o
processamento das demandas, vem consolidar a parceria entre os
Legislativos em Minas Gerais, com o aumento do intercâmbio de
experiências para o aprimoramento conjunto.
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A primeira iniciativa nesse sentido, há mais de uma década, foi o
"Assembléia On Line", com informações sobre a composição, a
organização e a atuação do Poder Legislativo. Em 1992, antes mesmo
do início da popularização da internet no Brasil, o "Assembléia On
Line" levava informações sobre os trabalhos da Casa a Câmaras
Municipais, Prefeituras e associações de Municípios, por meio de
terminais instalados naqueles locais conectados remotamente ao
centro de processamento de dados da Assembléia.

Mas, desde então, as tecnologias não pararam de evoluir, e a
Assembléia Legislativa de Minas tem acompanhado esse
desenvolvimento, modernizando-se administrativamente com vistas ao
aprimoramento da representação política pelos membros do Poder.
Em 1995 entrou no ar o "site" da Assembléia, o segundo de um
Legislativo no País. Hoje o "site" registra cerca de 400 mil acessos
mensais, tornando disponíveis à população, com transparência e
agilidade, dados e informações sobre a atividade parlamentar. A Casa
recebe - para espanto meu, que não sabia desse dado - diariamente
mais de 11 mil "e-mails".

O Ceac é mais uma etapa no aprimoramento da área administrativa
da Assembléia e no acompanhamento do avanço tecnológico dos dias
atuais. Com o Ceac, a Assembléia passa a ter um canal de
comunicação aberto com as Câmaras dos 853 Municípios mineiros.

Na estrutura da Assembléia, o Ceac está posicionado na
Coordenação de Cerimonial e Relações Públicas, no âmbito da
Diretoria de Comunicação Institucional. A inauguração do Ceac vem
atestar a política que a Casa vem adotando de valorizar a informação
como condição para se ter um bom relacionamento com os seus
diversos públicos.

Entre outras iniciativas que merecem destaque e que estão em
curso, destacam-se os grupos que trabalham com a convergência
digital e com os bancos de dados do Legislativo. Gostaria de citar
aqui, como exemplo de aproximação com a sociedade feita pela
Assembléia, no início dos anos 90, a formação da Escola do
Legislativo, em 1992, da TV Assembléia, em 1995, e, mais
recentemente, o aprimoramento de toda essa aproximação, com a
criação da Comissão de Participação Popular, ouvidoria do
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Parlamento, e agora, também, com a criação do Ceac.
Finalmente, cabe ainda destacar que tudo isso é fruto do empenho

de sucessivas Mesas da Assembléia, em especial desta, presidida
pelo Deputado Mauri Torres, que não tem medido esforços na
modernização e no aprimoramento dos serviços prestados, para que a
Assembléia seja, cada vez mais, a Casa dê todos os mineiros. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Agradecemos ao
companheiro Luís Antônio Prazeres, Diretor-Geral desta Casa na área
administrativa. Com a palavra, o Sr. Eduardo Vieira Moreira,
Secretário-Geral da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Palavras do Sr. Eduardo Vieira Moreira
Exmos. Srs. Deputado Domingos Sávio, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira da Assembléia, neste ato representando o
Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia; Deputados Célio
Moreira e José Henrique; Vereador Edson Melgaço, Presidente da
Associação dos Vereadores de Minas Gerais; Florian Madruga, Diretor
Executivo do ILB e Presidente da Abel; 'Vara Depieri, Diretora do
Cetor; Luís Antônio Prazeres Lopes, Diretor-Geral da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; Ramiro Batista de Abreu, Diretor de
Comunicação Institucional desta Assembléia; Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, Srs. Vereadores, senhores servidores da Assembléia,
meus senhores e minhas senhoras. Ao longo dos últimos 20 anos, a
partir de um diagnóstico de sua atuação, a Assembléia tem realizado
ações que a colocam como vanguarda e referência das Casas
Legislativas do País.

As diretrizes que serviram de norte para essas ações foram o
aprofundamento da interlocução com os outros poderes, instituições
públicas, privadas e a sociedade civil; o direcionamento de suas
atividades para o interior do Estado; e a valorização do trabalho das
Comissões.

Entre essas ações - o Dr. Luís Antônio já citou algumas -, podemos
destacar a criação da TV Assembléia e da Escola do Legislativo, e a
realização de audiências públicas regionalizadas e dos eventos
institucionais, entre inúmeras outras.
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Nesse processo de abertura, profissionalização e busca da eficácia,
as Câmaras Municipais sempre foram parceiras privilegiadas.

A interlocução da Assembléia Legislativa com as Câmaras
Municipais, por meio da Secretaria-Geral da Mesa, no que se refere
ao processo legislativo, sempre foi recorrente.

Nosso Regimento Interno é norma subsidiária na maioria das Casas
Legislativas Municipais. Entretanto, questões como composição das
Mesas Diretoras, distribuição das vagas nas comissões permanentes
e temporárias, atribuição das lideranças, atuação do Colégio de
Líderes, configuração de quórum de votação, e outras, sempre
ensejaram pedidos de esclarecimentos, atendidos de maneira
dispersa e eventual.

Esta Mesa, sob a Presidência do Deputado Mauri Torres, teve a
sensibilidade de criar um espaço para centralização e sistematização
dessas informações. A criação do Centro de Apoio às Câmaras é uma
iniciativa que, por meio de diversos projetos que os servidores da área
apresentarão a seguir, objetiva o fortalecimento dos Legislativos
municipais e, em última análise, da democracia representativa e
participativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao nosso companheiro, Sr.
Eduardo Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa. Gostaria também
de registrar a presença do Vereador Vladimir Azevedo de Faria,
membro da Diretoria da Abracan, estendendo meu abraço a todos os
Vereadores e Vereadoras aqui presentes.

Palavras do Sr. Florian Madruga
Exmo. Sr. Deputado Domingos Sávio, neste ato representando o

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres; Exmas. Sras. Deputadas e Exmos. Srs. Deputados aqui
presentes; Exmo. Sr. Vereador Edson Melgaço, Presidente da
Associação dos Vereadores de Minas Gerais; minha colega,
Professora Yara Depiere, Diretora do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos
Deputados; Dr. Luís Antônio Prazeres Lopes, Diretor-Geral da
Assembléia Legislativa; Dr. Eduardo Vieira Moreira, Secretário-Geral
da Mesa da Assembléia Legislativa; Sr. Ramiro Batista de Abreu,
Diretor de Comunicação Institucional da Assembléia Legislativa; Sras.



377

Vereadoras; Srs. Vereadores; senhoras e senhores Presidentes de
Câmaras Municipais; Sr. Alaor Messias Marques Júnior, meu colega.
Gerente da Escola do Legislativo de Minas Gerais; Profa. Cana
Pedroso, minha colega, Secretária-Geral da Abel e Diretora da Escola
do Legislativo de Santa Catarina; colegas da Assembléia Legislativa;
meus senhores e minhas senhoras; senhores jornalistas; Deputado
Domingos Sávio, bom dia.

O Senado Federal, por meio do Programa Interlegis, projeto de
parceria entre o Senado e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, realizou neste ano o primeiro censo do Legislativo
brasileiro. Todos os 5.654 Municípios foram visitados; todas as
Câmaras Municipais foram recenseadas. Os resultados já estão à
disposição no Interlegis, e os números que surgiram são de certa
forma preocupantes, porque o que se verificou, o que se apurou é que
o Legislativo brasileiro municipal está realmente precisando ser
incorporado ao projeto de modernização do Poder Legislativo
brasileiro.

Apenas citarei duas informações que o censo apurou junto às
Câmaras Municipais: a primeira é que 1/3 das Câmaras Municipais do
Brasil não têm regimento interno; a segunda, que 53% dos
Vereadores que se candidataram pela primeira vez a um mandato
eletivo disseram que não tinham a menor idéia de qual era o papel de
um Vereador. Essas duas informações são suficientes para
demonstrar que iniciativas como esta que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais está tomando neste momento, de criação do Ceac, são
necessárias para colocar o Município brasileiro e sua Câmara
Municipal no mesmo nível dos Legislativos Estadual e Federal.

O Senado vem fazendo isso através do Programa Interlegis de
modernização do Poder Legislativo, levando tecnologia às Câmaras
Municipais. Hoje, 4.200 Municípios já aderiram a esse programa e já
possuem uma infra-estrutura mínima de informatização em suas
Casas.

A Câmara dos Deputados também criou um programa de interação
legislativa para fazer uma espécie de ligação com as Câmaras
Municipais. E agora a Assembléia Legislativa de Minas Gerais cria o
Ceac, que será esse sistema de interação, de integração com os 853
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Municípios mineiros, que representam mais de 10% dos 5.654
Municípios brasileiros.

Outro dado interessante é que hoje, com a legislação em vigor, há
no Brasil 53 mil Vereadores.

E são esses Vereadores, que trabalham na ponta do Município, que
precisam dessas informações que o Ceac disponibiliza hoje, na área
do processo legislativo, na área da comunicação, na área da
integração de Município com Município, como vem sendo feito por
meio do programa Interlegis, do Senado Federal.

E importante frisar que atualmente, no Poder Legislativo brasileiro,
incluindo o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as
Assembléias e as Câmaras de Vereadores, trabalham cerca de 250
mil servidores, que precisam ser capacitados, que precisam ser
treinados, que precisam dessa informação, que só pode chegar até
eles, nos mais diversos e longínquos Municípios, por meio da
informática, por meio da internet, por meio do computador.

A criação do Ceac é um novo passo da Assembléia Legislativa para
a revolução que o Legislativo brasileiro está fazendo a fim de
incorporar todos os Municípios brasileiros ao mesmo tipo de
informação. Quando o Senador José Sarney, Presidente do Senado,
criou o Instituto Legislativo Brasileiro, no Senado Federal. disse:
'Vamos tirar o conhecimento das nossas paredes e levar para o Brasil
todo". A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está fazendo o
mesmo; está tirando o conhecimento de dentro da Assembléia, por
meio dos seus mais diversos órgãos de assessoramento parlamentar,
e levando para os 853 Municípios de Minas Gerais.

Atualmente, está em funcionamento a Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo, grande passo dado no processo de
modernização do Legislativo. Estamos fazendo o que a Constituição
Federal determina em seu art. 39, §2, quando o Constituinte
estabeleceu que as três esferas de Poder, o Executivo, o Legislativo e
o Judiciário, devem criar suas escolas de governo para capacitar os
servidores O Legislativo tem cumprido esse papel, através do ILB, no
Senado; do Cefor, na Câmara dos Deputados; do Instituto Serzedello
Corrêa, no Tribunal de Contas da União; e das Escolas do Legislativo,
nas Assembléias.
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E sempre uma grande satisfação poder dizer que a primeira Escola
do Legislativo no Brasil foi criada em Minas Gerais, em 1992. No
próximo ano, vai completar 15 anos de existência e foi modelo para
nós, que trabalhamos no Legislativo, criarmos a Associação Brasileira
das Escolas do Legislativo. Seguindo o exemplo de Minas, os Estados
de Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formaram o
primeiro núcleo de escolas, em 2003. A partir daí, com a criação da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - Abel -, hoje
funcionam 25 Escolas do Legislativo nos Estados brasileiros. Só falta
um Estado criar sua escola.

Deputado Sávio, foi com grande alegria que nos reunimos em
Brasília, na semana passada, com a presença do Alaor, primeiro Vice-
Presidente dessa associação de escolas, para deliberar sobre a
criação de um guia parlamentar, um trabalho formado pelos dirigentes
dessa associação, com o apoio do Senado. Daqui a três semanas,
vamos entregar a todos os Deputados estaduais do Brasil um guia
parlamentar, contendo informações sobre a atividade parlamentar,
sobre o processo legislativo, sobre imunidade parlamentar, sobre o
papel do Deputado, sua relação com a sociedade e com o Tribunal de
Contas, enfim, informações necessárias para que o parlamentar que
está chegando à Assembléia, e também para o que já cumpriu alguns
mandatos, disponha de informações precisas sobre a atividade
parlamentar, sobre a atuação parlamentar, sobre a atuação legislativa.

Esse conjunto de trabalhos que estamos realizando visa ao
aprimoramento das Casas Legislativas. E esse guia parlamentar para
os Deputados, com certeza, dará outros frutos em 2008, quando
pretendemos fazer um guia para os Vereadores de todo Brasil, de
forma que o Legislativo seja o Poder que todos nós almejamos: um
Poder transparente, forte, respeitado. E a partir desse Poder
Legislativo que nos imporemos perante os demais Poderes, não pela
força, mas pela transparência, pela proposição de que ele fará o
melhor para o desempenho da sociedade brasileira e, principalmente,
para que a democracia seja aquela que 1 todos nós queremos: a
democracia de todos os cidadãos brasileiros.

Sr. Presidente, é com muita alegria que participo desta solenidade.
Vejo que Minas Gerais, mais uma vez, dá o exemplo para todo o
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Brasil. Costumo dizer sempre que venho à Assembléia inspirar-me e
levar os projetos de Minas Gerais, da Assembléia Legislativa, da
Escola do Legislativo para todo o Brasil, nas viagens que faço aos
Estados visitando as Assembléias e as Câmaras Municipais. Muito
obrigado e parabéns a todos vocês de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Florian Madruga, Diretor
Executivo do ILB, e destacamos, de fato, essa integração de esforços
entre o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e as
Câmaras Municipais. Como acaba de dizer o Dr. Florian, essa
integração, esse processo de parceria, de fortalecimento dos nossos
conhecimentos só faz aprimorar a democracia. Sem dúvida, o Poder
Legislativo é o pilar central de sustentação de todo o processo
democrático, e entendemos que ações como esta vêm para ficar. O
"site" do Ceac já está disponível, e os 853 Municípios terão a
possibilidade de acesso à internet diariamente, podendo colher
informações atualizadas para os nossos servidores, para os nossos
Vereadores, fazendo a integração entre as Casas do povo mineiro e
as do povo brasileiro, com a colaboração dos senhores do ILB.

Palavras da Sra. Daniela Santiago Menezes
Exmo. Deputado Domingos Sávio, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; na
sua pessoa cumprimento os componentes da Mesa; senhoras e
senhores vereadores, público presente, bom dia.

Inicio a minha apresentação com a missão do Ceac. O Ceac surge
com esse propósito maior de facilitar o acesso a serviços e
informações de interesse das Câmaras Municipais e criar
oportunidade de trocas de experiências e conhecimento para o
aprimoramento conjunto das Casas Legislativas. O Ceac é parte da
coordenação do Cerimonial e Relações Públicas, que integra a
Diretoria de Comunicação Institucional desta Casa.

Voltando ao texto da missão, quero destacar algumas palavras que
não por acaso estão no texto dessa missão. A primeira delas é a
palavra "acesso". Quando falamos em acesso, e estamos tratando de
uma política de comunicação, não estamos apenas nos
comprometendo a fazer disponível a informação, é mais do isso.
Vamos buscar, a partir dos meios de comunicação, a possibilidade de
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acesso, de compreensão desses dados que estão sendo levados ao
nosso público. Essa diretriz, que é a diretriz da publicidade, que é uma
diretriz da comunicação pública, serve não só para tornar disponível
informação, mas para criar oportunidades facilitadoras de acesso a
essa informação.

O primeiro exemplo, que talvez seja o carro-chefe em termos de
relacionamento do Ceac, é a sua página na internet, que está
hospedada no "site" da Assembléia e pode ser acessada pelo
endereço www.almg.gov.br/ceac . O acesso ao Ceac poderá ser feito
pelo menu à esquerda da página, onde encontrarão o nome Ceac. A
partir daí, poderão acessar os itens que compõem essa página.

Além do "site", que hospedará todos os meios que em seguida
apresentarei, há o boletim eletrônico, que é uma publicação
disponibilizada no 'e-mail" das pessoas cadastradas na página do
Ceac, que receberão semanalmente informações sobre a agenda de
eventos institucionais da Assembléia Legislativa e das Câmaras, além
de notícias pertinentes ao mandato parlamentar, à legislação e à
jurisprudência de interesse das Câmaras.

Quando os senhores e as senhoras cadastrarem os seus "e-mails"
para receberem o boletim eletrônico, esperámos toda semana, vamos
entrar em contato com cada uma das 853 Câmaras de Minas Gerais.

No "site", realizamos a sistematização da legislação básica de
interesse das Câmaras. Há grandes temas: finanças públicas,
responsabilidade política, estatuto das cidades, consórcios e
convênios, criação de distritos e alteração de topônimos, regime de
previdência, proposições em tramitação e outros. Acessando essa
seção do "site", será possível checar, além do texto da lei, artigos que
tratam daquela legislação e "links" para outras entidades relacionadas
àquela temática.

No "site", realizamos também uma sistematização do banco de
jurisprudência, em que estão reunidas decisões de interesse das
Câmaras Municipais, envolvendo a apreciação tanto do conteúdo das
leis municipais quanto do processo legislativo e da organização e
funcionamento da própria Câmara. Essas decisões foram proferidas
por diversas instâncias do Judiciário, com ênfase no Tribunal de
Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A busca pela jurisprudência
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pode ser realizada por assunto, que é um mecanismo de busca
facilitador do acesso à área de interesse.

Uma outra seção do "site" é denominada Câmaras Municipais, em
que estão disponíveis os dados como: nomes dos Vereadores, formas
de contato e dados socioeconômicos das câmaras e dos Municípios.
Com o funcionamento do Ceac, esperamos que essa seção se torne
cada vez mais completa. O banco de dados disponível pela
Assembléia Legislativa poderá crescer com o Ceac, assim que
acumularmos esse "know-how" das Câmaras.

Uma outra sessão do "site" é denominada "Perguntas e Respostas",
em que serão apresentados, didaticamente, esclarecimentos sobre o
funcionamento do Legislativo municipal, o papel dos Vereadores, o
processo legislativo e dúvidas mais freqüentes. Assim que formos
colhendo e processando as demandas, que serão sempre
esclarecidas em tese, essas respostas serão incorporadas a essa
seção de perguntas e respostas, para auxiliarmos outras Câmaras
que, porventura, passam por situações semelhantes. A nossa diretriz
é sempre a de garantir que uma resposta a uma determinada Câmara
possa ser compartilhada entre as Casas Legislativas de Minas Gerais.

Outra seção do "site" é a de publicação. Fizemos um levantamento
de artigos e estudos produzidos pelo corpo técnico da Assembléia, por
especialistas e entidades parceiras, que tratam de questões ligadas às
Câmaras Municipais. A partir do "site", é possível acessar essas
publicações, que estão em formato "download". Em breve, o Ceac terá
seu próprio material, também de caráter didático, em formato
educativo, tanto impresso, quanto audiovisual e eletrônico, para
auxiliar a interlocução com as Câmaras.

Voltando ao texto da missão, já falamos do acesso, situando o "site"
como o grande facilitador às informações e serviços disponibilizados
pelo Ceac.

Outra parte da missão diz respeito à troca de experiências e de
conhecimento. Quando falamos em política de comunicação pública -
guia de nossos trabalhos no Ceac -, estamos nos comprometendo a
criar acesso à informação e também a buscar oportunidade de
entrada de informação. Não pretendemos apenas levar informações,
mas também receber experiências das Câmaras Municipais. A
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perspectiva da interlocução está sempre presente.
Para tornar isso possível, precisamos criar instrumentos para ouvir

as demandas e atender às expectativas dos cidadãos, para responder
e tematizar as questões de interesse das Câmaras Municipais,
formando, assim, uma esfera de debate público relacionada aos
Legislativos municipais.

Outro espaço do "site" que contribui
os "links" com instituições públicas
Câmaras Municipais. Listamos uma
atuação importante na área de intere:
nos "links" do Ceac.

para esse relacionamento são
e privadas de interesse das
série de instituições que têm
;se das Câmaras. Estão todas

Outro instrumento para buscar informações é a seção Fale com o
Ceac. Cada Vereador, cada Vereadora, cada servidor de Câmara
poderá enviar sugestões e notícias para serem incorporadas tanto ao
"site" quanto ao boletim eletrônico. As Câmaras poderão, então,
atualizar informações do banco de dados, enviar comentários e
sugestões sobre a atuação do Ceac e solicitar cursos. Tais
solicitações serão repassadas à Escola do Legislativo, que fará um
cronograma para atender aos pedidos.

E importante frisar que as perguntas e ás solicitações podem ser
feitas por telefone, enviadas pela internet, pelo "e-mail"
ceac@a l mg.gov . br , ou ser entregues no atendimento presencial. O
Ceac se localiza ao lado da Assembléia, na esquina das Ruas Dias
Adorno e Rodrigues Cardas, com atendimento das 8 às 17 horas. E
importante frisar que serão respondidas solicitações referentes ao
processo legislativo, à estrutura e ao funcionamento da Assembléia
Legislativa e ao exercício das funções do Poder Legislativo. As
respostas aos questionamentos serão dadas em tese e poderão ser
incorporadas à seção 'Perguntas e Respostas" para garantir o acesso
a outros interessados e serão enviadas preferencialmente ao "e-mail"
da Câmara ou pelo correio, no endereço da instituição. O prazo para
resposta será comunicado em, no máximo, 24 horas. Então, se os
senhores ou as senhoras encaminharem uma solicitação, em 24 horas
diremos em quanto tempo daremos a resposta. Voltando ao texto da
missão - já falamos da questão do acesso e dessa rede de
relacionamentos, de interlocução -, e aqui, uma terceira parte que
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também se liga a uma diretriz de política de comunicação pública: a
necessidade de a comunicação buscar valorizar a imagem pública do
Parlamento. E importante que os instrumentos de comunicação
procurem dotar aquela instituição de credibilidade junto aos cidadãos.
Esperamos que, quanto à ação do Ceac, possamos contribuir para
essa imagem do Parlamento junto aos cidadãos de Minas. Nessa
tinha de valorização da imagem, criamos um projeto, que se chama
Inovações Democráticas. Ele é inspirado na Fundação Getúlio Vargas
e abre espaço para divulgação de iniciativas exemplares adotadas
pelas Câmaras, visando à multiplicação das experiências positivas

Se uma Câmara possui uma experiência exemplar importante no
campo do aprimoramento democrático, levem ao nosso
conhecimento, que, se atender os critérios metodológicos da inovação
democrática, vamos dar destaque no "site", nas nossas notícias e no
boletim eletrônico. Essa é uma forma de mostrarmos que é possível
outras Câmaras fazerem isso também. Vamos estimular essa
multiplicação, como disse, de experiências positivas. O que
compreendemos por inovação democrática? Mudança de práticas
institucionais ou da organização para permitir maior interação com a
sociedade ou com outras instituições públicas; ações que levem à
transparência e à melhor aplicação dos recursos públicos; ações que
levem à socialização do conhecimento e da informação; e, por último,
ações que permitam o aperfeiçoamento das funções legislativas e
fiscalizadoras. Uma questão fundamental numa política de
comunicação pública - que, como eu disse, orienta o nosso trabalho
do Ceac - é a preservação da informação. Por que a idéia de que, ao
preservar a informação, relacionamo-nos melhor? Porque podemos
compartilhar os dados, que não ficam apenas num determinado
contexto, eles podem ser utilizados para outras situações
semelhantes; é possível conhecer melhor a realidade porque se
acumulam dados daquela realidade; e é possível potencializar a
utilização dessas informações. Finalizando essa exposição, queria
deixar claro, direcionando à Diretoria de Comunicação Institucional e à
Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas, a necessidade de
que tenhamos sempre em mente que o Ceac é de todos, de todas as
Câmaras de Minas Gerais. Ele é um projeto criado na Assembléia
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Legislativa, mas que somente funcionará se houver essa adesão das
Câmaras Municipais.

Como os senhores e as senhoras viram, todos os nossos meios de
comunicação dependem dessa alimentação de informação para fazer
o boletim, para atualizar a página, para gerar a notícia e para gerar a
visibilidade da inovação democrática. Então, precisamos criar esse elo
para que o Ceac realmente funcione. Portanto, o Ceac é das Câmaras
Municipais, das entidades parceiras e da ALMG como um todo.
Precisamos criar esse encaixe das partes, que, na verdade,
esperamos que se faça no jogo democrático amplo, para que o Ceac
alcance os seus objetivos. Finalizo agradecendo o apoio que
recebemos, desde o primeiro momento, da Mesa desta Casa, em
especial do Deputado Mauri Torres; ao Diretor-Geral, Luís Antônio
Prazeres; ao Secretário-Geral da Mesa, Eduardo Moreira; ao Diretor
de Comunicação Institucional, Ramiro Batista. Sem esse apoio não
seria possível construir esse projeto do Ceac, que esperamos dê
certo, com a participação de todos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Danielã Logo abriremos para os
debates, e algumas perguntas poderão ser formuladas para
complementar o esclarecimento desse nosso Ceac. Por essas
informações preliminares, todos os presentes - para nossa alegria,
centenas de Vereadoras, Vereadores e servidores de Câmaras, além
daqueles que nos acompanham pela TV Assembléia em mais de 200
Municípios mineiros -, com certeza perceberam a dimensão desse
projeto. Fico extremamente feliz porque fui Vereador, costumo dizer
que sou Vereador, a exemplo de uma grande parcela dos Deputados
que aqui se encontram, que também passaram por Câmaras
Municipais, sem dúvida as maiores escolas de democracia, as
maiores escolas de política em que podemos !ingressar.

O propósito desse Centro não é funcionar apenas como um canal de
ligação entre a Assembléia e esta ou aquela Câmara, mas um canal
de integração com todas as Câmaras Municipais. Muitas delas não
têm autonomia financeira e, obviamente, enfrentam grandes
dificuldades para desempenhar seu papel, que é fundamental para o
exercício democrática. Ao longo de seu funcionamento, esse Centro
poderá contribuir para o aperfeiçoamento das funções legislativas
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municipais e ajudar-nos, como representantes do povo mineiro, a
conhecer melhor as realidades municipais, as demandas que
enfrentam os nossos Vereadores em seu cotidiano. Isso fará com que
aprimoremos o nosso trabalho nesta Assembléia Legislativa, quiçá no
Congresso Nacional, por meio de integração com a Escola do
Legislativo Brasileira. Prezado Vereador Vladimir Azevedo, as
Câmaras estão começando a organizar-se não apenas em torno da
Associação Brasileira de Câmaras Municipais - Abracam -, mas
também em associações microrregionais, a exemplo de Prefeituras
que atuam em processo de parceria com associações microrregionais
de todo o Estado. Conhecemos algumas experiências de Câmaras
associando-se em microrregiões e potencializando a capacidade de
atendimento às populações. Com certeza, esse banco de dados, esse
intercâmbio de informações poderá incrementar essa forma de
associativismo que só vem fortalecer a democracia. Neste momento,
teríamos a exposição do Deputado Federal Virgílio Guimarães, que
abordaria o tema 'Reforma tributária e o Município'. Porém, o referido
parlamentar justificou sua ausência informando que se encontra em
Brasília participando de uma reunião.

A exemplo do que os senhores viram com a Daniela, esta Casa tem
o privilégio de ter um dos melhores quadros de servidores do Brasil.
Ficamos muito orgulhosos disso. Aproveito esta oportunidade para
registrar, em nome de todos os Deputados, a nossa alegria ao vermos
projetos como esse materializando-se. Embora esse projeto seja fruto
de uma decisão política liderada pelo nosso Presidente Mauri Torres,
nosso líder e Presidente da Casa, com o apoio unânime dos
Deputados, sem a ação técnica e operacional dos nossos servidores
não passaria apenas de um projeto, de uma intenção. Além disso, a
Escola do Legislativo, que funciona permanentemente, é um braço
importante desta Casa e só existe porque temos um quadro de
servidores que é motivo de orgulho para todos nós, porque atuam de
forma suprapartidária, com dedicação intensa, qualificação
permanente, porque sempre passam por processos de reciclagem.
Não tenho dúvida de que isso será objeto de uma parceria saudável.
Boa parte das Câmaras Municipais possuem bons quadros, que
precisam reciclar-se, atualizar-se. Isso é algo que esta Assembléia
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poderá oferecer-lhes por meio desse canal.
E justamente por isso que o andamento dos nossos trabalhos não

terá prejuízos. Teremos o prazer de ouvir o nosso assessor, que é
Consultor da Assembléia para a área fiscal e tributária, o Sr.
Guilherme Wagner Ribeiro, que discorrerá sobre o tema "Reforma
tributária e o Município", assunto que interessa mais diretamente às
Vereadoras e aos Vereadores. Com a palavra, o Sr. Guilherme
Wagner Ribeiro.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
"slides".

Palavras do Sr. Guilherme Wagner Ribeiro
Na pessoa do Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, neste ato

representando o Presidente da Assembléia . Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, cumprimento os demais
componentes da Mesa.

Quero justificar a razão pela qual na inauguração do Centro de
Apoio às Câmaras escolhemos o tema "Reforma Tributária" para ser
debatido. Nos últimos meses, a Assembléia Legislativa recebeu
diversos apelos de Prefeitos, Vereadores e de outras entidades para
que se engajasse, de alguma forma, no movimento em prol dos
Municípios no contexto da reforma tributária. Esses encaminhamentos
foram dirigidos à Comissão de Assuntos Municipais, e percebemos
que seria um tema privilegiado para ser discutido na inauguração do
Centro, já que, na realidade, sua concepção não é somente eleger
aquilo que é importante para os Municípios, mas identificar esses
temas nas demandas concretas que chegam a esta Casa para
podermos, de alguma forma, trabalhá-los. Dessa forma, convidamos
para participar deste debate o relator, Deputado Federal Virgílio
Guimarães, e queremos sensibilizá-lo relativamente ao apelo dos
Municípios. Estivemos com ele ontem aqui, discutimos o tema e o
aguardávamos ansiosos, mas, infelizmente, houve uma alteração de
última hora na agenda do Congresso Nacional e ele foi convocado
para a reunião do Colégio de Líderes para discutir exatamente a
reforma tributária, com a expectativa de quê ela seja votada ainda
este ano. Ao longo da minha fala, contextualizarei em que momento
ela se dará.
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Fui designado para participar deste debate não por ser especialista
em reforma tributária, mas por conhecer o federalismo fiscal, que é
mais abrangente. No estudo sobre o federalismo fiscal, segundo
diversos autores, há um esvaziamento da nossa Federação em
virtude de uma excessiva concentração de receitas na mão da União,
na repartição do bolo fiscal, depois de tudo o que se arrecadou no
País - algo próximo de 39% do PIB. Nos últimos 10 anos, esse
crescimento da arrecadação vem-se concentrando na mão da União.
Por si só, isso já provoca um esvaziamento da Federação, que
também se vê comprometida por outro grave aspecto: o problema da
guerra fiscal. A autonomia que os entes federativos dispõem para a
gestão dos seus tributos - no caso dos Estados, do ICMS -
proporciona uma disputa que acaba sendo lesiva a todos. E um jogo
cuja soma é negativa. São várias as estratégias de que os Estados se
utilizam para tentar atrair as empresas, reduzindo assim, na soma
total, a arrecadação desses entes federativos. A atual reforma
tributária caminha para um combate à guerra fiscal, e não para a
centralização de recursos.

Uma das possibilidades para compreender o Centro de Apoio às
Câmaras é peicebê-lo, de certa forma, como uma articulação da
Federação por meio do parlamento. Nesse contexto de falecimento,
de esvaziamento da nossa Federação, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais dá uma modesta contribuição por meio do Centro de
Apoio, na expectativa de uma rearticulação da Federação por
intermédio do parlamento, no nível horizontal, aproximando as
Câmaras Municipais, e, no nível vertical, aproximando as Casas
Legislativas. Não é à-toa que um tema de interesse das Câmaras e
dos Municípios está sendo discutido no Legislativo Estadual e
tramitando no Congresso Nacional.

Trata-se da reforma tributária, que se encontra em tramitação desde
1995.

A atual reforma, ou seja, a atual emenda iniciou sua tramitação em
2003, e, para os senhores que são legisladores e para nós que
acompanhamos de perto a dinâmica do processo legislativo, ela é
algo que chama a atenção, por tratar-se de um processo de
fatiamento. Ou seja, uma determinada proposta longa, de alteração do
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texto constitucional, foi sendo fatiada, à medida que havia a
construção de consensos. Não havia consenso sobre todas aquelas
medidas, mas havia consensos pontuais, destacando apenas aquelas
partes em que havia consenso e aprovando-as, para que entrassem
em vigor.

Estudo essa questão de processo legislativo, e essa é uma
estratégia nova, que ainda não havia visto. Aliás, no próprio
Congresso Nacional, ela não é tão comum.

Nesse percurso, diversas medidas já foram aprovadas, medidas
essas, em sua grande maioria, de interesse da União.

A reforma foi aprovada na Câmara, seguindo para o Senado, que a
alterou de forma significativa, e depois retornou para a Câmara.

A Câmara dos Deputados, em todo esse percurso, contém o
principal elemento, o grande apelo dos Municípios, que é a elevação
do Fundo de Participação dos Municípios em 1%. Essa é a bandeira e
o apelo que os Prefeitos, os Vereadores, enfim, que os municipalistas
fazem para que esse dispositivo sofra o mesmo efeito que outros
dispositivos já vinham sofrendo, que é ser destacado do restante da
emenda, para que ela seja aprovada e entre em vigor imediatamente.

Tão logo a emenda retorne do Senado» os termos em que foi
disposta a disciplina do ICMS pelo Senado não abrangem o interesse
dos Estados, o que, de certa forma, atinge diretamente os Municípios,
porque hoje o foco da reforma é o ICMS.

A elevação em 1% do Fundo de Participação dos Municípios é um
detalhe, um elemento a mais, e, diga-se de passagem, sobre ele não
há controvérsia, desde que as regras do ICMS sejam aprovadas. Só
assim haverá consenso nessa elevação do percentual do Fundo de
Participação dos Municípios.

Como os Estados não concordam com as alterações efetuadas pelo
Senado, de certa forma conseguiram sensibilizar a Câmara dos
Deputados de que a reforma não fosse aprovada nos termos em que
ela veio do Senado. Na prática, isso significa que, ainda que a reforma
seja votada na Câmara dos Deputados neste ano, ela necessitaria
retornar ao Senado, porque a Câmara! dos Deputados está
promovendo um novo, substitutivo, substitutivo esse que não foi
apreciado pelo Senado. Então, para que a reforma seja aprovada
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ainda neste ano, ela terá de ser votada em dois turnos na Câmara dos
Deputados, e em dois turnos no Senado.

Conversando com o Deputado Virgílio Guimarães, percebi que ele
se mostra otimista, mas sabemos que o quadro não é fácil neste
período, por tratar-se da aprovação de uma emenda à Constituição
em relação a um tema tão polêmico, tão sensível e em tão curto
prazo.

Um dos principais dificultadores para aprovação da emenda à
Constituição no campo da reforma tributária é o risco. Por mais que se
façam projeções sobre os efeitos da nova disciplina do ICMS, os
Estados não têm segurança quanto ao impacto dessa reforma em
suas receitas e acabam exigindo cautela e segurando a aprovação da
emenda.

Segundo o Deputado Virgílio Guimarães, não há nenhuma
possibilidade, por mais que tentemos sensibilizá-los, de que se
destaque essa regra de 1% de elevação do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM. A perspectiva é que a elevação das receitas
dos Municípios permaneça no quadro da reforma, mas que ainda seja
submetida ao Senado, não se acenando com essa possibilidade de
que seja destacada a regra que beneficia os Municípios. Essa é a
posição do governo federal, segundo o Deputado.

Nesse quadro de reforma tributária, chamo a atenção para três
aspectos subjacentes, referentes ao federalismo fiscal, os quais são
muito importantes e servem para retomar a questão do papel das
Câmaras e do Ceac. Primeiro, uma excessiva descentralização de
atribuições para os Municípios; segundo, a concentração de recursos
na União e seu efeito sobre os Municípios; e, terceiro, a
responsabilidade fiscal e as Câmaras Municipais.

Na última década, verifica-se um intenso deslocamento das
atribuições da prestação de serviços para os Municípios. Prestação de
serviço nas áreas de saúde, planejamento urbano, lixo, meio
ambiente, educação. Basta verificar a Lei n 2 8.080, na área de saúde,
que destaca o papel do Município, a LDB e a Loas, os Estatutos da
Criança e do Idoso, que também destacam o papel do Município.

Se não bastasse, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal -
Ibam - estima que os Municípios arquem com um montante de
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R$6.000.000.000,00 ao ano em todo o País, com atribuições que são
dos Estados e da União: Poder Judiciário, segurança, posto telefônico,
posto dos Correios. Essa transferência de atribuições para além das
previstas na Constituição para os Municípios ocorre porque são eles
os agentes políticos mais próximos da população e mais sujeitos à
sua pressão pelos serviços públicos.

O dado de R$6.000.000.000,00 pode ser questionado, porque não
há clareza de até onde vai a atribuição dos Municípios e onde se inicia
a do Estado. Em virtude dessa zona cinzenta, esse dado poderia ser
questionado, mas não pode ser questionado o fato de que são os
Municípios, inclusive os mais pobres, que arcam, em termos
percentuais, com a maior despesa dentro de suas receitas com
atribuições do Estado e da União. O Ibam estima que 79% dos
Municípios mineiros arquem com essas atribuições, com uma quantia
superior à sua arrecadação tributária.

O segundo aspecto, com grande impacto em nossa Federação,
decorre dessa centralização dos recursos na União. Na evolução da
distribuição de recursos, vêm sendo reduzidas, significativamente e
em termos percentuais, as transferências voluntárias, claramente o
FPM e o Fundo de Participação dos Estados, ampliando as
transferências voluntárias, aquelas que ocorrem por meio da
celebração de convênios.

Na contramão do discurso e dos princípios que orientam a Lei de
Responsabilidade Fiscal, essa inversão, esse predomínio das
transferências dos recursos voluntários é bem menos transparente,
porque nunca vamos saber ao certo por que determinado recurso foi
transferido para este, e não para aquele Município. Com um dado a
mais, que representa de certa forma o esvaziamento da Federação:
os Municípios não têm a autonomia de decidir como vão aplicar os
seus recursos. Eles têm de aderir a programas estabelecidos pelo
governo federal. Isso esvazia, efetivamente, a autonomia,
comprometendo, de forma frontal, o principio federativo.
• O terceiro aspecto para o qual gostaria de chamar a atenção é a
questão da responsabilidade fiscal. Chamo a atenção para esse
ponto, porque um dos argumentos que contribuiu para justificar essa
centralização dos recursos na União foi o de que Municípios e
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Estados não têm responsabilidade, não saberiam gastar de forma
adequada os seus recursos. Dessa forma, os recursos deveriam ficar
concentrados na União, que os iria soltando de forma gradativa e
controlada para os Municípios; Queremos pleitear uma redefinição do
pacto federativo, passando essa redefinição por uma revisão do
federalismo fiscal. Paralelamente a esse discurso, acompanhando
essa defesa, temos de demonstrar que Estados e Municípios têm
responsabilidade fiscal.

Aliás, não é desprezível o volume de recursos que as Câmaras
Municipais administram: novamente baseado em estudo do Instituto
Brasileiro de Assuntos Municipais, passa da casa dos
R$5.000.000.000,00 anuais - diga-se de passagem, percentual bem
aquém do limite fixado pela Constituição, o que demonstra, de certa
forma, algum nível de responsabilidade fiscal, apesar das
manifestações recentes da imprensa brasileira.

Temos de ir além nessa demonstração da responsabilidade fiscal.
Além de sermos responsáveis, temos de demonstrar essa
responsabilidade. As Câmaras Municipais têm papel importante,
quando exercem a função fiscalizadora. No exercício da função
fiscalizadora, as Câmaras Municipais têm condições de ampliar a
transparência da gestão dos recursos municipais, de forma a
demonstrar essa responsabilidade fiscal. Nesse exercício, as
Câmaras devem começar por seus próprios recursos, dando a devida
transparência.

O Congresso Nacional e a Assembléia Legislativa dispõem de um
instrumento efetivo no exercício dessa fiscalização, que é o Siafi. Um
Deputado Federal ou Estadual controlam as despesas realizadas pelo
Poder Executivo por meio de um terminal de computador. Em ambos
os casos, não é uma consulta simples: ainda requer um grau de
especialização técnica. Mas já é um avanço.

Retomando a questão do Centro de Apoio às Câmaras, não tenho a
expectativa de que o Centro informe como as Câmaras devem
implementar esse mecanismo de ampliação da transparência, da
responsabilidade fiscal. Minha expectativa é que o Centro seja um
espaço de divulgação das experiências bem-sucedidas.

Um desafio que as câmaras têm é tornar atrativas as audiências
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públicas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afinal,
atrair a população para tomar conhecimento de relatório técnico de
execução orçamentária não é fácil. Digamos que uma Câmara do
Norte de Minas, do Sul de Minas, de qualquer parte deste país, tenha
desenvolvido uma técnica bem-sucedida para que a população tenha
interesse pelo acompanhamento orçamentário. As vezes, desenvolveu
uma forma de se comunicar mais didática, atraente e envolvente, O
Ceac seria um espaço para a divulgação dessas estratégias e dessas
experiências.

Era essa a exposição que eu havia preparado. Agradeço a atenção
de todos os senhores.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante passaremos a fase de debates. As

perguntas poderão ser formulados por escrito, e já temos servidores
aüxiliando-nos em seu recolhimento, como também poderão ser
formuladas de forma oral, pelos microfones disponíveis no Plenário.

Debates
O Sr. Presidente - Aproveito para reiterar a importância desse

instrumento que acabamos de criar não apenas num processo de
intercâmbio de informações e de consultas:, mas para o fortalecimento
da tese do municipalismo.

Conversava com o querido Vereador Edson, ex-Prefeito de Três
Marias. Fui Prefeito numa época em que ele também era Prefeito.
Aliás, ele tomou uma atitude que nos deixa felizes, ou seja, deixa
felizes aqueles que têm apreço pelo Legislativo Municipal. Depois de
ter sido Prefeito, voltou a ser Vereador, deixando claro o que precisa
ser compreendido por todos: não há necessariamente uma hierarquia
na relação entre os Poderes. Pelo contrário, os Poderes devem estar
nivelados. E tão importante ser Vereador quanto Presidente da
República. E tão importante ser Vereador como Prefeito de uma
cidade.

Sabemos que muitas vezes, ao voltar à Câmara, um ex-Prefeito o
faz até com possibilidade de compreender melhor as funções do
Legislativo e a importância da harmonia que deve haver entre esses
entes.

Eu dizia ao Vereador Edson que temos a compreensão de que um
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instrumento como esse que acabamos de criar é também uma
trincheira, uma ferramenta que nos unirá em torno da tese do
municipalismo, acerca do qual há muitos discursos. Deve ser muito
difícil encontrar um Deputado Federal ou um Senador que não
defenda de forma clara a revisão do pacto federativo e a importância
do Município como célula básica da organização política e social de
nosso país. Todavia, na hora da prática, na hora de votar pelo menos
mais 1% para o FPM, nunca conseguimos obter a maioria. Há algo de
misterioso - que não é tão misterioso assim -, interferindo nas ações
concretas desses parlamentares.

Acredito que nosso Centro deverá ser - e conclamo todos para isso -
de absoluta transparência. Deve haver informação sobre todos os
projetos de interesse dos Municípios que tramitam no Congresso, com
as datas de votação e com os pareceres e andamentos, para que seja
possível haver uma ação mais uníssona em defesa do Município.

Não é admissível que, depois de pregar a justiça de os Municípios
terem parcela de maior arrecadação nas campanhas, tanto de um
partido quanto de outro, sem fazer qualquer apologia partidária,
terminemos o ano sem aumentar sequer 1% no FPM. Vocês,
Vereadores e Vereadoras, sabem o quanto isso pesa na vida do
Município. Esse dinheiro faz falta para pavimentar uma rua, para
melhorar uma escola ou creche, ou seja, para custear questões
essenciais, como, por exemplo, o décimo-terceiro dos servidores, os
quais, em muitos Municípios, deixarão de recebê-lo.

Isso é algo que nos deixa emocionados. Temos de agir, e acredito
que nosso Centro será um instrumento para tal.

Quem quiser fazer alguma pergunta aos palestrantes pode dirigir-se
ao microfone ou preencher este formulário pequeno e simples, para
sua identificação.

Vereador Viadimir Azevedo, de Divinápolis, meu conterrâneo e
membro da Associação Brasileira de Câmaras Municipais - Abracam -,
é um prazer tê-lo conosco.

O Vereador Viadimir Azevedo - O prazer é todo meu, Deputado
Domingos Sávio. Caro amigo e Vereador Edson Melgaço, Presidente
da Asvemg, na pessoa de quem cumprimento esta Mesa e todos os
parlamentares desta Casa; colegas Vereadores; demais visitantes,
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quero parabenizar esta Assembléia por esse passo importante de
integração do Legislativo.

Desde a década de 90, têm-se registrado marcos importantes para o
fortalecimento do Legislativo, como o Interlegis, programa citado pelo
representante das Escolas do Legislativo, e, na Assembléia do Rio
Grande do Sul, o Espaço do Vereador. Mas vejo que o Ceac vem
como instrumento de vanguarda, com pilares técnicos de integração
bem definidos, criando-se uma verdadeira rede. Assim, inicialmente,
parabenizo todos os técnicos õ esta Casa, pela vontade política de
criar esse instrumento fundamental para a interligação com os
Legislativos municipais. Além do acesso e de outras questões, o mais
importante é o fortalecimento da democracia.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa. bem disse que alguns
Legislativos municipais não têm sequer independência financeira. Sou
Presidente da Associação de Câmaras do Centro-Oeste de Minas.
Aliás, registro que estão presentes vários Diretores dessa Associação,
a Vereadora Eunice, de Piracema, e o Vereador Naza, Presidente da
Câmara de Lagoa da Prata E é uma realidade não muito distante o
fato de que a pauta de algumas Câmaras Municipais é feita pelo
Executivo. Então, essa integração é fundamental, para que primemos
pela independência dos Poderes. Harmonia sempre, mas
independência para que o Legislativo tenha sua soberania
constitucional e cumpra seu papel fundamental na democracia.

Estou aqui também representando o Vereador Rogério Rodrigues,
Presidente da Abracam, que mandou um abraço ao Edson. Sou
Diretor da Região Sudeste da Abracam.

Concluindo, quero fazer uma sugestão à técnica Daniela. Dada a
realidade heterogênea dos Municípios brasileiros, já que Minas Gerais
é um Estado que possui 853 Municípios e tem bem caracterizada essa
realidade, que se faça um trabalho desmembrado pelas associações.
Além das centralizadas, como a Uvemig e a Asvemg, existem várias
entidades regionalizadas, como a Acam Centro-Oeste, que presido,
que podem facilitar o trabalho pelo atacado, a fim de fazermos uma
disseminação mais rápida das informações do Ceac e, vice-versa,
buscarmos mais rapidamente as informações para o banco de dados
do Ceac.
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Desde já, coloco-me à disposição. Mais uma vez, parabenizo esta
Assembléia por mais esse empreendimento tão importante, mostrando
que está na vanguarda das Casas Legislativas do Brasil. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Vladimir. Continua
disponível o microfone.

O Vereador Jurandir Ventura Gonçalves - Bom-dia. Sou Presidente
da Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova, que também está
representada por outros dois Vereadores, Maria do Carmo e José
Benedito. A pergunta que quero fazer pode valer para algumas
Câmaras. Refere-se à questão do INSS patronal. Os senhores têm
algum conhecimento de que as Câmaras Municipais não recolhem
INSS patronal para a Previdência por causa de uma liminar que se
encontra tramitando no Supremo? Essa questão está sendo discutida.
Procuramos vários setores, mas ninguém nos dá nenhuma
informação.

A outra pergunta diz respeito à participação de 1% no PIB nacional,
ao fundo de participação.

Mas o Estado também poderia fazer alguma coisa, por exemplo, em
relação à cidade que represento, que, segundo dados do IBGE, está
abaixo da linha de pobreza. Parece-me que a Assembléia aprovou um
projeto de lei, o Robin Hood, que defende a melhor distribuição de
renda para os Municípios pequenos, que sofrem muito. Essa é minha
pergunta. Muito obrigado.

O Sr. Gilberto - Meu nome é Gilberto. Sou Presidente da Câmara de
Carmópolis de Minas. Juntamente com os Vereadores Renato e
Ricardo, aqui presentes, parabenizamos a iniciativa da Assembléia
Legislativa de implantação do Ceac.

Em relação ao INSS, uma decisão do Supremo cassou a
contribuição patronal e a contribuição dos agentes políticos. A partir
dessa decisão, o Senado Federal também baixou a Resolução n Q 26,
complementando toda a parafernália em relação ao INSS das
Câmaras Municipais.

Recentemente, se não me engano no dia 9/9/2006, o Ministério da
Previdência Social publicou a Instrução Normativa n 15,
estabelecendo os procedimentos das Câmaras Municipais e dos
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agentes políticos para reaver esses recursos. Acontece que o próprio
INSS reformou a instrução normativa, prescrevendo esses valores em
cinco anos. A instrução original previa que se prescreveriam cinco
anos após a instrução. O art. 32 da instrução determina que a
prescrição se dará cinco anos após o respectivo recolhimento. Então,
nós, Vereadores, estamos perdendo. Citando um exemplo prático, não
fui Vereador na Legislatura de 1997 a 2000. Logo, estou perdendo 30
meses de contribuição. A decisão é empírica. Não cabe a nenhuma
Câmara Municipal obedecer de pronto, porque é uma decisão
administrativa do INSS.

Qualquer Vereador - a própria Câmara Municipal ou a Asvemg -
poderia acionar, no Supremo Tribunal Federal, uma ação de
constitucionalidade dessa instrução normativa do INSS, que fere o
direito adquirido. No meu caso, como deve ser o de muitos
Vereadores, o profissional autônomo não teria nem o direito de
receber essa restituição, que também não será considerada para
efeito de cálculo de aposentadoria- Talvez seja essa a pergunta do
companheiro em relação ao INSS.

O Sr. Presidente - Agradecemos o brilhante esclarecimento, que
demonstra como poderá ser rica a convivência democrática entre nós,
por meio do Centro de Apoio às Câmaras. Pondero que nosso debate
se deve dar mais em torno de como colocar o Centro em
funcionamento, desde o acesso pela Internet até o atendimento ao
público, na Rua Dias Adorno, ao lado da Assembléia. Alguns se
surpreenderam com o prazo para a resposta, justamente porque foi
dito que em até 24 horas teremos a informação sobre o prazo para a
resposta a determinada pergunta. Obviamente, espera-se que mais de
70%, 80%, talvez 90% das perguntas, sejam respondidas
prontamente, em um prazo relativamente curto, talvez na mesma hora
ou algumas horas após, no mesmo dia. Mas, por termos a
responsabilidade de que ali chegarão os temas mais diversos, que
vão desde assuntos absolutamente inéditos até algumas situações
conflituosas, como processos de cassação de Prefeito, por exemplo,
obviamente deverá ter-se todo o cuidado, para que uma ou outra
matéria seja mais bem analisada, para que seja objeto de uma
consulta mais profunda.
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O Sr. Presidente - Estou dando esse exemplo, porque não teremos
condições de fazer esclarecimentos para qualquer tipo de pergunta
que surgir. Uma pergunta como essa do INSS... Para nossa felicidade
tínhamos um colega aqui que prontamente respondeu e nos alertou
para uma coisa absurda que está acontecendo: está havendo
apropriação indébita, com um flagrante ato inconstitucional de, ao
mesmo tempo que se nega o direito de contar o tempo para
aposentadoria, nega-se - o direito de devolver aquilo que foi
indevidamente recolhido. E algo que deve suscitar uma ação conjunta.

Acredito que posso falar, em nome do Presidente da Assembléia
Legislativa, que a nossa Casa estará solidária, com a nossa
assessoria à disposição, para construirmos ações legais, com o intuito
de corrigir essa distorção.

Vamos dar seqüência às perguntas. Lembramos que o debate não é
para fazer perguntas específicas de uma ou de outra situação da
Câmara. Estamos aqui para debater a criação do Ceac: como fazê-la
funcionar, se na sua Câmara já existe alguma forma de integração
com outras Câmaras, etc.

Antes de passar a palavra aos dois inscritos, tenho uma pergunta de
Washington Angelo Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Paula
Cândido, e está dirigida ao Dr. Guilherme: "Qual a maneira correta de
a Câmara comprar um lote para construção da sua sede própria e
construi-Ia?".

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Antes de responder a pergunta,
gostaria de chamar a atenção para um aspecto que reflete o espírito
do Centro, que é quando um Vereador expõe uma determinada
dificuldade em relação ao INSS e a resposta não vem da Assembléia
Legislativa, mas de outro Vereador. Isso é simbolicamente significativo
sobre o papel e o propósito do Centro, que é também o de aproximar
as Câmaras.

No que tange à aquisição de um lote para construção de sede
própria, existem dois aspectos para os quais gostaria de chamar a
atenção: um é a exigência de que sejam feitas pelo menos três
avaliações para identificar o real valor do lote; depois, fundamentando,
em virtude da sua localidade, é possível, devendo o caso ser
analisado, a compra com dispensa de licitação. Ainda pode-se
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mencionar também o instituto da desapropriação, se for um lote mais
adequado em virtude da sua localidade. Para outras informações mais
aprofundadas, seria preciso ter informações mais concretas de todas
as variáveis que envolvem o caso.

O Vereador Antônio Afonso Duarte - Sou Presidente da Câmara dos
Vereadores de Santana do Paraíso e da União das Câmaras de
Vereadores do Vale do Aço. Primeiramente, quero cumprimentar a
todos na pessoa do Presidente desta reunião, Deputado Domingos
Sávio, e quero parabenizar a iniciativa da Assembléia Legislativa,
além da Escola do Legislativo, que já é um exemplo na formação de
cidadãos para o nosso Estado. A criação desse Ceac vem reforçar
mais ainda a democracia no nosso Estado e servir de exemplo para o
nosso pais. Há ainda uma necessidade de avançar no papel
verdadeiro das Vereadores: não apenas representar a população,
porque muitas vezes o Vereador é cobrado naquilo que é o seu papel
e naquilo que não é o seu papel. Muitas vezes o Vereador é
psicólogo, é taxista. Tudo lhe é cobrado. Na realidade, é cobrado tudo
do Vereador, muitas vezes até o papel do Executivo. Sugiro,
principalmente para esse espaço que seria da Câmara dos
Vereadores, um intercâmbio maior, reforçando o que disse o colega
Vladimir, que é também Presidente de uma organização regional de
Vereadores. E importante o intercâmbio imediato com essas
organizações, para que o trabalho seja mais coerente e eficaz e para
reforçarmos o papel do Vereador e a consciência do seu real dever.
Ultimamente o Ministério Público tem assumido o papel do Vereador.
Não atribuo essa culpa ao órgão, mas à falta de conhecimento do
próprio parlamentar no que diz respeito às suas obrigações. Esse
parlamento é muito importante. Uma ação do Supremo Tribunal
Federal deu uma cassetada no parlamento, quando baixou uma
portaria que tratava do número de Vereadores, sem que ninguém
fosse ouvido. Somos um parlamento e, muitas vezes, avançamos na
discussão com a população e na democracia, mas fomos
surpreendidos por urna portaria que definiu o que é lei, sem levar em
conta que nós somos os legisladores. E muito importante o
fortalecimento dessas instituições. No Congresso Nacional, está
sendo discutida a Proposta de Emenda à Constituição n 9 33, que trata
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do número de Vereadores, mas muitas Câmaras não têm uma
posição clara sobre o que acontecerá. Parabenizo-os e sugiro essa
aproximação e, principalmente, o fortalecimento das organizações
microrregionais de Vereadores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Antônio Afonso. Presto uma
homenagem às mulheres, cuja presença na vida pública é muito
importante. Isso tem de ser respeitado e estimulado por todos nós,
não apenas com o estabelecimento de um percentual mínimo. Com a
palavra, a Vereadora Vera Saraiva, Presidente da Câmara Municipal
de Viçosa.

A Vereadora Vera Saraiva - Bom-dia a todos, ao Deputado
Domingos Sávio, ao meu amigo Edson, ao também amigo Prof.
Florian, à Daniela e a todos da Mesa.

Em Viçosa há uma câmara-escola em funcionamento desde abril de
2005, com todo o apoio da Escola do Legislativo, por intermédio do
Alaor e equipe e do Prof. Florian, que nos deu o prazer de uma visita.

Estamos à disposição do Ceac e oferecemos a nossa colaboração
no que pudermos, por meio desse curso que ministramos há dois
anos para o Legislativo de toda a região, como os meus colegas
podem testemunhar, e para a população de Viçosa e da sua
microrregião. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Vera. Uma fala complementou a
outra: a preocupação do Antônio com a importância de um melhor
preparo dos nossos Vereadores e a informação de que Viçosa já
conta com uma escola legislativa municipal. Portanto, há perspectivas
muito boas de avanço nessa área. Com a palavra o Sr. Rogério
Santos Moraes, Vereador da Câmara Municipal de Cristais, que fará
uma pergunta à Daniela.

O Vereador Rogério Santos Moraes - Parabenizo a Mesa, na pessoa
do Sr. Domingos Sávio. Agradeço a presença de todos os
Vereadores, que deixaram as suas tarefas em busca de um maior
conhecimento, em benefício da sua população.

Daniela, a minha pergunta é a seguinte: devido aos altos custos
jurídicos, várias Câmaras não têm condições de contar com um
advogado de alto nível. As perguntas relacionadas à área jurídica são
uma das maiores dificuldades enfrentadas por todas as Câmaras, pois
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cada advogado entende as mesmas questões jurídicas de forma
diferente.

Quem fez a Lei de Responsabilidade Fiscal não a conhece 100%.
Essa Lei beneficiou o País porque os agentes políticos têm mesmo de
gastar apenas o que têm e não endividar a próxima administração da
Prefeitura.

Quero saber se vocês nos darão assistência nos assuntos jurídicos,
que é uma das maiores dificuldades para as Câmaras. Do resto, os
advogados e contadores dão conta.

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Estamos formando um espaço
de comunicação. Daremos ênfase às questões polêmicas que têm
gerado dúvidas e que precisam ser analisadas com mais vagar.
Produziremos matérias sobre elas, com esquemas no boletim,
trabalhos no "sue" e estímulo ao tratamento das mesmas questões em
outros meios de comunicação da Assembléia.

Trabalharemos sempre na perspectiva da resposta em tese. Os
casos que nos forem encaminhados serão respondidos em tese e
incorporados à sessão de perguntas e respostas do "site". Como disse
o Deputado Domingos Sávio, à medida que formos ganhando "know-
how", as questões recorrentes que já tiverem solução serão
respondidas prontamente.

Processaremos internamente questões sobre processo legislativo,
estrutura e funcionamento da Assembléia e estrutura e funcionamento
da Câmara, incluindo as funções do Vereador. Para as perguntas que
fugirem a esse escopo, sugeriremos procurar determinadas
instituições, buscando sempre, pelos meios de comunicação,
esclarecer todos os pontos. Mas não daremos a nenhuma demanda o
tratamento específico próprio de uma assessoria jurídica.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Vereador Eldeir Luiz da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Raposos.

O Vereador Eldeir Luiz da Silva - Bom dia a todos. Na pessoa do
caro amigo Sr. Guilherme, cumprimento os componentes da Mesa e
os demais presentes.

Há 30 anos sou Cabo do Corpo de Bombeiros e, atualmente, estou
na política de Raposos. Até dia 30 de dezembro, sou Presidente da
Câmara Municipal de Raposos.
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Tenho duas perguntas a fazer: uma à Sra. Daniela e outra ao colega
Sr. Guilherme - digo colega com todo o respeito, porque ele prestou
valiosa assessoria à nossa Câmara.

Quero tirar todo o proveito possível deste seminário. Embora tenha
recebido outros convites para aqui comparecer, nem sempre é fácil
atendê-los, porque absorvemos muitos problemas da comunidade que
nos impedem de assumir outros compromissos.

Quero saber do Sr. Guilherme se há mecanismos para resolver os
nós entre o Executivo e o Legislativo. Muitas vezes ficamos
amarrados em questões políticas do Executivo.

A Câmara Municipal tem de ser parceira do Prefeito. Há em nossa
cidade um projeto que se chama Caminhando Juntos. Temos de
caminhar, sim, com o Prefeito. Faço oposição ao meu Prefeito, mas
oposição consciente. Muitas vezes, levo-lhe sugestões e mostro-lhe
caminhos que podem ser interessantes para a comunidade. E é
exatamente visando a minha comunidade que pergunto ao Sr.
Guilherme: Não haveria mecanismo nem possibilidade para que o
repase destinado à Câmara pudesse ser diretamente do governo ao
Poder Legislativo?

Nosso atual governo firmou um convênio com todos os Municípios.
Acredito que vários aqui adquiram aquela máquina para o
desenvolvimento. O meu Município adquiriu uma máquina e dois
caminhões.

Então, de repente, diante da jurisprudência na qual o senhor é
doutor, pode existir algum mecanismo. Se são destinados 8% do
repasse para o Município, por que esse repasse não entra
diretamente para o Poder Legislativo?

Se ainda hoje não houver possibilidade de uma resposta, gostaria
que se fizesse um estudo. Os atuais Deputados, ora eleitos por nós -
digo por nós, porque lá, no meu Município, estiveram mais de 200
Deputados que conseguiram votos, como também os Deputados
Federais. Então, imagino que deva existir um mecanismo ou uma
possibilidade de o repasse caminhar por esse lado.

Partindo daí, vejo que o Município, diante da LAF e de todas as
questões que são emanadas sobre os direitos e deveres do Prefeito e
do Presidente da Câmara, será um pouco mais independente para
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fazer os seus afazeres sem necessitar de favores. Muitas das vezes a
obrigação é do Prefeito, mas ele faz aquele jogo político.

Como os nobres pares que compõem a Mesa e alguns Deputados
que estão entrando nesta Casa agora também já foram Vereadores,
entenderão e saberão o que estou falando. Hoje eles são Deputados,
mas, no passado, estavam aqui com o mesmo pensamento e a
mesma visão que tenho.

Então, acredito que está em tempo de encontrarmos uma saída para
essa situação. Quero ouvir do doutor se há a possibilidade ou não de
se fazer um estudo dessa situação.

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Para instituir mecanismo dessa
natureza, precisaria alterar a legislação federal. Agora, para a
independência da Câmara Municipal em relação ao Poder Executivo,
não me parece que seja a independência financeira o principal
gargalo. A própria Constituição estabelece mecanismos de
obrigatoriedade de repasse, sob pena de o Chefe do Executivo
incorrer em crime de responsabilidade. Então, do ponto de vista
institucional, embora os recursos ainda passem pelo Executivo,
parece-me que a Constituição contempla de forma satisfatória a
autonomia financeira das Câmaras Municipais. Talvez o que falte seja
conhecimento, preparo, ou outras variáveis de natureza política, para
que essa independência seja possível. Se o repasse fosse efetuado
diretamente, evidentemente daria maior autonomia; o que, repito,
precisaria de uma alteração da legislação federal, mas, para a
construção da autonomia, não me parece que esse seja o ponto-
chave. O Vereador Eldeir Luiz da Silva - Como o doutor disse, trata-se
de um debate.

O Sr. Presidente - Por gentileza, o debate tem de ser com todos,
portanto, peço a sua compreensão para que conclua seu raciocínio.

O Vereador Eldeir Luiz da Silva - Tudo bem. Há um mecanismo pelo
qual o Presidente e os Vereadores têm de imbuir-se de conhecimento
para exigir do Prefeito o cumprimento da LRF. Mas, sem dúvida, como
você disse, se esse mecanismo financeiro for diretamente ao
Presidente da Câmara ou ao Poder Legislativo, você estará isento de
algumas questões que dependem de lá. Não tenho dúvida disso.

Quero dizer à nobre Diretora que vem acompanhando e realizando
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esse trabalho, que considero importante esse trabalho de divulgação
com os Presidentes das Câmaras, com os Vereadores. Antes mesmo
de tornar-me Vereador, sempre pensei em acompanhar os
Vereadores, mas, infelizmente, os candidatos que não foram eleitos
não têm essa oportunidade. Podem ter certeza - e os senhores
sabem -, os que não foram eleitos não têm essa oportunidade,
porque, quando os Vereadores eleitos tomam posse, naturalmente se
esquecem dos ex-colegas partidários. Seria interessante que pudesse
divulgar isso para os ex-candidatos, porque os Municípios serão
fortalecidos, as informações serão para todos, e, quando alcançarem
essa cadeira, terão mais conhecimento. E claro que você têm todos os
dados dos eleitos e dos não-eleitos, e poderá fazer um trabalho com
aqueles que não foram eleitos, mas que têm um bom peso político,
pois estão nas ruas pedindo votos para os Deputados. Provavelmente,
na próxima eleição, estarão concorrendo a uma vaga novamente.
Assim terão um ganho muito grande, porque esses conhecimentos
devem ser difundidos para os outros que não foram eleitos. E o meu
ponto de vista. Quero saber se existe essa possibilidade.

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Como o "site" é o carro- chefe do
Ceac, em termos de informações, porque torna disponível todos os
dados que apresentei, é aberto. A internet permite acesso amplo e
irrestrito. Então, os interessados nesses assuntos ligados a Câmaras
Municipais poderão acessar o "site" do Ceac e acompanhar os temas
em pauta.

O Sr. Presidente - O próximo inscrito é o Vereador David do Rosário
Magno, da Câmara Municipal de Catas Altas, que dirige a seguinte
pergunta  Daniela: "Qual o tempo que levaríamos para conseguir um
curso de Política e Cidadania e para que os membros da Comissão de
Participação Popular possam visitar a nossa cidade?" Daniela, você
tem informações sobre o curso de Política e Cidadania?

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Temos uma parceria com a
Escola do Legislativo. Na verdade, esse curso é oferecido pela Escola
do Legislativo. E importante que os senhores passem essa demanda
para o Ceac, que iremos definir esse planejamento dentro das
possibilidades de atendimento da Escola do Legislativo. E
fundamental que todos saibam que não temos condições de atender
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todos em um só momento, mas é possível recebermos as demandas
e programarmos essas atividades ao longo do ano. E muito importante
que, por meio do "Fale com o Ceac", os senhores encaminhem essas
solicitações, a fim de que possamos programá-las internamente.
Teremos grande prazer em levar os cursos até as Câmaras
solicitantes.

O Sr. Presidente - No que diz respeito à visita da Comissão de
Participação Popular ou de qualquer comissão desta Casa, o primeiro
procedimento é que a Câmara Municipal, alguma entidade municipal
ou até mesmo qualquer cidadão encaminhe ofício ou pedido à
comissão, que pode ser de Agricultura, de Saúde ou de Participação
Popular, especificando o tema a ser debatido e a razão do pedido. A
comissão analisará e votará se fará ou não uma audiência pública
naquela cidade. Se o tema for relevante, com certeza será aprovada a
realização de uma audiência pública. A Assembléia faz isso com muita
freqüência, ou seja, quando é solicitada, vai ao interior discutir uma
enormidade de assuntos. Os Vereadores podem ficar à vontade para
fazer essa interação conosco, que é muito saudável. Com a palavra, o
Vereador Narcízio da Cruz Ferreira, Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa da Prata, que fará uma pergunta oralmente.

O Vereador Narcízio da Cruz Ferreira - Bom-dia a todos. Na pessoa
do Deputado Domingos Sávio cumprimento os integrantes da Mesa.
Como foi dito, sou Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da
Prata. Também sou Diretor da Regional 1 da Associação de Câmaras.
Deputado Domingos Sávio, farei uma pergunta a V. Exa. Acredito que
essa luta é a de várias Câmaras, de vários Municípios, como o nosso.
Encaminhamos à Assembléia Legislativa, por meio da Câmara
Municipal, um requerimento de instalação da TV Assembléia. Embora
Lagoa da Prata possua quase 50 mil habitantes e seja a 87 2 cidade
em termos de arrecadação do Estado, não possui ainda o canal da TV
Assembléia, o que contribuiria muito para o processo democrático. A
nossa Câmara já aprovou um projeto de lei criando a TV Câmara
Municipal, semelhante à TV Câmara de Lavras. A instalação da TV
Assembléia em nosso Município seria importante para darmos
continuidade a esse projeto nosso. Quero saber qual a política que a
Assembléia adotará, principalmente agora com o término do mandato
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do Deputado Mauri Torres como Presidente desta Casa, para que a
TV Assembléia chegue aos demais Municípios. Sabemos que ela
chega a duzentos e poucos Municípios, mas, pela sua importância,
deveria chegar a todos os 853. Adoro assistir à TV Câmara e à TV
Senado, pois elas nos dão muito suporte.

O Sr. Presidente - Quero agradecer a oportunidade que o Narcízio,
nosso querido Naza, um grande líder da nossa região do Centro-
Oeste, de Lagoa da Prata, nos dá para destacarmos, de fato, a
importância desses instrumentos de comunicação, de
democratização, de acompanhamento do trabalho dos Deputados e
de darmos oportunidade a diversos segmentos da sociedade que, por
meio da TV Assembléia, levam os seus pleitos, suas reivindicações,
suas críticas e sugestões.

Essa também é uma preocupação nossa. Já é consenso entre os
Deputados que a TV Assembléia é um instrumento de democratização
das ações parlamentares. Há um trabalho da Mesa, do nosso
Presidente Mauri Torres e dos demais membros para universalizar o
acesso à TV Assembléia em todo o Estado. Já há entendimentos com
o Ministro Hélio Costa, que está pronto para nos dar a concessão de
alcance como canal aberto em todo o território mineiro. Acredito que,
se isso for viabilizado, ampliará a proposta de estabelecermos com o
Ministério das Comunicações a abertura na programação, para que as
Câmaras Municipais de cada Município entrem com o seu sinal. Seria
como no caso das TVs educativas. Eventualmente, tendo a cidade
uma TV comunitária ou educativa, poderá usar um horário para fazer
uma programação local. Seria fantástico que a TV Assembléia, que
hoje já alcança boa parte do Estado de Minas, chegasse a todo o
Estado e, em determinados horários do dia, a Câmara Municipal,
conveniada com a Assembléia, fizesse um programa local sobre as
atividades do Legislativo Municipal. Obviamente, a cidade que não
tiver esse interesse, assistirá a um programa da TV Assembléia, a
exemplo da Rede Minas, que hoje chega a várias cidades, e, às
vezes, há uma TV educativa local. Esse é um sonho nosso, que
esperamos ver realizado.

A título de informação, ainda teremos mais 12 perguntas.
0 Vereador Narcízio da Cruz Ferreira - Nestes dois anos, a reunião
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da nossa Câmara Municipal é transmitida pelo rádio. Com essa
proposta, queríamos que fosse transmitida pela televisão. Mesmo
sendo às segundas-feiras, às 20 horas, que é o horário nobre da
televisão, atingimos 35% de audiência no Município. Não que 36% da
população assista ao mesmo tempo, mas 36% da população tem o
costume de, habitualmente, ouvir a reunião da Câmara pelo rádio. A
Câmara Municipal de Lagoa da Prata já tem recursos aprovados no
Orçamento, para implantarmos a TV Câmara no ano que vem. Se
conseguirmos o canal ainda este ano, no ano que vem, o próximo
Presidente poderá implantá-la, como foi feito em Lavras, que é a
pioneira em nosso Estado. Agradeço e conto com o seu apoio,
Deputado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Naza. Com i a palavra, o Vereador Luiz
Rocha Neto, Presidente da Câmara de São Francisco e Presidente da
Associação de Vereadores da Área Mineira da Sudene, que congrega
93 Municípios.

O Vereador Luiz Rocha Neto - Cumprimento toda a Mesa, na
pessoa do Deputado Domingos Sávio, a quem parabenizo por essa
grande conquista.

Realmente, a Escola do Vereador tem uma posição muito importante
no contexto do Legislativo municipal, mas, infelizmente, ela não é feita
de forma a abranger todos. Temos realizado, pelo menos anualmente,
um congresso, apesar das dificuldades estruturais, como, por
exemplo, a procura pelos Tribunais de Contas, que oneram um pouco
a realização desse evento, dadas as despesas com passagens e
hospedagens. Além disso, o calendário da Escola do Legislativo nem
sempre coincide com o que realizamos.

Os senhores citaram os cursos a distância, que é uma idéia
inovadora e que vem a calhar, principalmente na minha Câmara, que
era composta por 15 Vereadores e, com a redução, passou para 10
Vereadores, com uma renovação de 70%. Então, há necessidade de
cursos permanentes, a fim de facilitar a estrutura dos Municípios.
Seria interessante divulgar esses cursos, em prol dos alunos
Vereadores, que estão muito interessados em participar, embora não
haja meios de desenvolvermos esses cursos na medida das nossas
necessidades.
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Aliado a isso, gostaria de saber em que o Ceac pode nos orientar
em relação aos repasses da Câmara. Sobre o Fundef, houve uma
redução muito importante. E agora, com a aprovação do Fundei, vai
aumentar mais ainda o desconto do repasse dessas Câmaras.

A minha região praticamente é composta de Câmaras Municipais,
em que os Municípios têm o repasse de 0,6%, e essa redução
praticamente inviabilizou o funcionamento delas, comprometendo até
a sua própria independência. Isso porque o Presidente fica nas mãos
do Executivo, já que não dispõe de recursos que lhe dêem condições
de bancar nem mesmo as necessidades básicas, quanto mais a
participação em congressos, ou seja, a possibilidade de viajar em
busca do aprimoramento das atividades parlamentares.

Existem outros Tribunais de Contas que divergem do entendimento
do Tribunal de Contas mineiro, como por exemplo os Tribunais de
Contas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Se não houver, da parte
dos nossos Deputados, juntamente com os Presidentes de Câmaras e
Vereadores, uma proposta para mudar essa interpretação, isso
praticamente inviabilizará o funcionamento de várias Câmaras, como
já inviabilizou, por meio da dispensa de funcionários, da falta de
telefone e da redução de salários.

O Sr. Presidente - E um tema realmente importante, que, a exemplo
de outros, deverá ser objeto da elaboração de um documento, de uma
análise específica por parte do Ceac, a fim de auxiliar a ação do
movimento dos Vereadores. Não podemos tirar isso dos senhores, e
essa não é a nossa intenção. Pelo contrário, a condução de
determinadas bandeiras das Câmaras Municipais deve ser apoiada
por nós, embora a iniciativa seja, de fato, das nossas associações,
como a Associação Mineira das Câmaras Municipais, a Associação
Brasileira das Câmaras Municipais - Abracam - e as próprias
Câmaras, individualmente. Com certeza, será elaborado um
documento.

Com a aquiescência das senhoras e dos senhores, gostaria de
encerrar agora as inscrições, tendo em vista as mais de 12 pessoas
inscritas para fazer perguntas. Faço esse apelo, a fim de fazermos um
esforço para conduzir as perguntas e as manifestações dentro do
prazo de 2 minutos e concluir o debate no horário previsto, ainda que
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com uma pequena prorrogação.
Com a palavra, o Sr. Walter Romano, Presidente da Câmara

Municipal de Senhora dos Remédios.
O Vereador Walter Romano - Bom-dia. Cumprimento toda a Mesa,

os colegas Vereadores e companheiros de Câmara, na pessoa do
Deputado Domingos Sávio. Parabenizo a Assembléia por essa
iniciativa, mais um canal de interatividade e ligação entre os Poderes
Executivo Municipal e Legislativo Estadual. Presido a Câmara de
Senhora dos Remédios, e, com os companheiros Jesu, Hercy e José
Antônio, tenho a honra de estar aqui pela primeira vez, prestigiando e
aprendendo com esta Casa.

Gostaria de saber a respeito do recolhimento da retenção do INSS
patronal. Fica o questionamento dos Presidentes de Câmara, ao
contratar um advogado para que haja o processo judicial para que
seja feita essa restituição. Devem-se custear esses honorários ou
não? Fica essa preocupação a respeito da devolução. Não podemos
deixar de pleitear a devolução, sob pena de irresponsabilidade.

Parabenizo mais uma vez a iniciativa desse ato, mais um elo entre
as Câmaras e esta Casa. Desejo sucesso à Sra. Daniela Santiago.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Sua pergunta é relevante, e sugerimos que o
senhor a formalize por meio do 'site", no quadro 'Perguntas e
Respostas". Esse será um "site" muito acessado pelos Vereadores,
Presidentes de Câmaras e assessorias. Pergunte objetivamente e
obterá uma resposta que lhe ajudará a tomar a decisão. Com a
palavra, o Vereador Fernando Rezende, da Câmara Municipal de
Uberlândia.

O Vereador Fernando Rezende - Bom dia a todos. Cumprimento a
Mesa, na pessoa do Deputado Domingos Sávio. Parabéns pela
instalação e criação do Ceac. A primeira pergunta é para a Sra.
Daniela. Passamos por um processo eléitoral, e todos sabemos da
cláusula de barreira. Mas existem diversas interpretações que
definirão como serão compostos os partidos políticos; e se os
Vereadores, que elegerão a Mesa Diretora, que participam dos
partidos que não cumpriram a cláusula de barreira, apesar de eleitos
há dois anos, conseguirão manter sua representatividade por meio de
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participação nas comissões, na Mesa Diretora e nas Lideranças de
partidos. Enfim, já existe essa definição e uma única interpretação por
parte do Ceac? Tendo em vista que temos um prazo curto, sugiro que
se priorize uma discussão desse assunto no Ceac.

A segunda pergunta é dirigida ao Sr. Guilherme. O senhor disse que
foi proposta uma mudança no projeto de lei de reforma tributária por
parte do Senado, com a qual a Câmara Federal não concordou.
Obviamente, existe uma mudança por parte dos Prefeitos, pois, se
não discutirmos o pacto federativo, a reforma tributária será pífia. Qual
é o grande aspecto relacionado ao ICMS? Que entrave é esse? Na
sua opinião, o que pode ser feito para que os Municípios e Estados
tenham uma legislação do ICMS semelhante?

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Solicito ao Sr. Guilherme que me
auxilie nessa questão e abranja os dois itens.

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Quanto à questão da cláusula de
barreira, ainda há uma grande indefinição, que também engloba a
Assembléia Legislativa. Conheço uma única posição firmada.

Antes mesmo da aprovação da cláusula de barreira, havia o
entendimento em um parecer do Congresso Nacional, da Assessoria
Técnica da Câmara dos Deputados - parecer esse que é acessível na
página da Câmara - de que o funcionamento parlamentar seria
definido pelas próprias Casas Legislativas. As câmaras municipais
poderiam definir o efeito da cláusula de barreira para o seu
funcionamento. Essa é uma discussão importante. Mas para que ela
venha à tona está-se aguardando a organização dos partidos. Tenho
o pressentimento de que o entendimento expresso nesse parecer é o
que deve prevalecer.

Respondendo agora à segunda questão, são vários os pontos
controvertidos na questão do ICMS, um deles é que a emenda à
Constituição não define alíquota mínima, mas a alíquota de 25%. O
desejo de diversos atores no Congresso Nacional é de que ela seja
definida em 4%. Mas os Estados querem que a alíquota mínima seja
definida em 7%, que é a menor alíquota praticada.

Outro ponto controvertido é a isenção dos bens de necessidadc
básica, como gêneros alimentícios e farmacêuticos, a que todos nós
somos sensíveis, mas contraditoriamente, acaba por punir os Estados
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que produzem esses produtos.
Outra questão muito controvertida é quem receberia o ICMS, se é o

Estado de origem ou o Estado de destino. O maior desejo no
Congresso Nacional, que colocaria um fim na guerra fiscal, seria que o
recebedor seria o Estado de destino. Mas há uma série de entraves.
Entre eles, o lato de que se elevaria de forma abissal o custo da
fiscalização. Seria necessário fiscalizar fronteira. Imagina Minas
Gerais fiscalizando a fronteira.

Como se não bastassem os conflitos existentes entre a leitura que
os Estados fazem sobre a disciplina do ICMS, há divergência entre os
próprios Estados sobre essa disciplina. A tendência para que haja
uma legislação única é que essa legislação seja da competência da
União. Essa é uma regra estabelecida na reforma. A assessoria dos
Estados, durante um ano inteiro, reuniu-se em Brasília e formulou
esse anteprojeto que disciplina o ICMS para todos os Estados. Há
pontos que não foram resolvidos em razão do próprio conflito. Mas
essa parte da discussão já está mais avançada. São esses diversos
detalhes que colocam em choque ora a União com os Estados, ora os
próprios Estados que travam a adequada tramitação. Vamos ver
agora como será a tramitação daqui para frente com esse novo
substitutivo.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta, só para reforçar, porque
ela já foi até respondida, mas é boa para manter todos esclarecidos,
inclusive os que nos estão acompanhando pela TV Assembléia.
Pergunta do Vereador Anacleto Cesário da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Desterro do Meio, dirigida à Sra. Daniela
Menezes. Ele parabeniza e vem perguntar como se faz para realizar
um curso de capacitação descentralizando as ações do Geac para o
interior. Ele é Diretor de Capacitação da Associação das Câmaras do
Alto Paraopeba.

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Vereador, agradeço as palavras
de incentivo ao Centro. E aquela forma que havíamos dito: na seção
do "site' "Fale com o Ceac", o senhor encontrará um formulário em
que há a opção: solicitação de curso.

O senhor pode encaminhar-nos essa solicitação. Nós a
receberemos, faremos os encaminhamentos internos e entraremos

rÂ



412

em contato com a Câmara.
O Sr. Presidente - Pergunta oral da Vereadora Lurdinha Menezes.

Não estão claros os nomes do Município e da Câmara.
A Vereadora Lurdinha Menezes - Sou Lurdinha Menezes, Vereadora

da Câmara de Ribeirão das Neves. Primeiramente cumprimento o
Presidente desta reunião e todos os colegas presentes. E um alívio
saber da criação desse Centro porque, mesmo estando na Região
Metropolitana, percebo a dificuldade que os Vereadores têm quando
possuem propostas ou idéias que não conseguem colocar em prática
nas suas localidades. Digo a todos os colegas que nós, Poder
Legislativo, devemos fortalecer-nos.

Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Guilherme ou à Sra. Daniela,
que fizeram todo um planejamento acerca do Centro. Quais as
perspectivas que há de esse Centro garantir, espero, em curto prazo,
autonomia maior do Poder Legislativo? Hoje defendo um Legislativo
forte no Município. Onde estão os maiores técnicos? Normalmente,
eles estão no Executivo. Chegam-nos matérias de alta complexidade,
e as Câmaras normalmente têm seus departamentos jurídicos, mas
nem sempre os jurídicos são os melhores assessores.

Estávamos discutindo os planos diretores. Eu, graças a Deus,
consegui que a Câmara de Neves contratasse uma assessoria
especializada, só para esse projeto, na linha da arquitetura, porque o
setor jurídico da Casa não era suficiente para fazer a avaliação.

Quais as perspectivas de maior autonomia hoje do Poder
Legislativo? Hoje não só em Minas Gerais, mas também em todo o
País quem mais legisla é o Poder Executivo. Por isso gostaria que o
Sr. Guilherme ou a Sra. Daniela falassem sobre essa questão.

No mais, quero parabenizá-los pelo Centro. Com certeza, serei uma
das usuárias do sistema. Obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos à Vereadora Lurdinha.
Esta Presidência deixará a resposta a critério dos nossos Consultores,
Guilherme ou Daniela.

A Sra. Daniela Santiago Menezes - Vereadora, agradeço suas
palavras de incentivo. O propósito do Ceac é contribuir, dentro do
nosso alcance, para o aprimoramento das Casas Legislativas, a fim de
que o Poder Legislativo tenha força e autonomia como condição
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fundamental para o exercício democrático.
Quanto a essa questão de curto prazo, realmente fizemos um

planejamento cuidadoso, com a participação de várias pessoas. Além
dos profissionais do Ceac, outras áreas desta Assembléia
contribuíram com esse trabalho, de forma decisiva. Outras entidades
também nos auxiliaram.

Temos a consciência de que o Ceac funcionará cada vez melhor, na
medida em que for havendo contato com as Câmaras Municipais.
Precisamos, como tentei frisar em minha apresentação, desse
intercâmbio como condição para que tenhamos possibilidade de
crescimento. Esperamos que haja realmente essa parceria entre as
Câmaras e o Ceac, para que possamos incorporar dados aos bancos,
produzir a informação, fazendo-a circular, para, assim, contribuir para
o aprimoramento das Casas Legislativas.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao próximo
participante, transferirei a Presidência dos trabalhos ao nosso prezado
amigo e companheiro de partido, o PSDB,. o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por sinal uma das figuras mais experientes da nossa Casa
Legislativa. Ele é também um grande jurista.

Tenho um compromisso na Secretaria dê Fazenda. Os Vereadores
conhecem nossa rotina enquanto representantes públicos. Temos
quase sempre de nos desdobrar em dois ou três compromissos num
curto espaço de tempo.

Foi uma alegria enorme participar deste debate com os senhores e
com as senhoras. Reitero que me sinto hoje, como Deputado
Estadual, também um Vereador. A nossa relação de trabalho em
todos os Municípios onde atuamos é de laços muito estreitos com os
Vereadores. Isso é algo que, acredito, deverá intensificar-se com esse
Ceac.

Portanto, desejo de fato que não só todos os senhores que aqui
estão, mas também aqueles que nos acompanham e que tomarão
conhecimento do Ceac... Aliás, peço que transmitam a todos, na
próxima sessão legislativa dos seus Municípios, esse convite, esse
apelo da Assembléia para que acessem o 'site', interajam conosco,
visitem-nos. Vi, com surpresa, que alguns vieram aqui hoje pela
primeira vez. A nossa Casa Legislativa, assim como as Câmaras
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Municipais, literalmente é a Casa do povo. Então, é muito importante
que aqui venham, que utilizem a estrutura dos nossos gabinetes
porque, com isso, poderemos prestar um serviço melhor e,
naturalmente, via de mão dupla: bom para todos nós e, em especial,
para o povo mineiro.

Mais uma vez agradeço aos nossos técnicos. Passo a condução dos
trabalhos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Dando
continuação, gostaria de pedir desculpas a todos pela nossa ausência
após o pronunciamento de abertura deste encontro. A Comissão de
Justiça desta Casa se reúne todas as terças-feiras, às 10 horas, e
matérias importantes são discutidas e votadas a fim de alimentar as
demais Comissões. Então, deixo a minha justificativa.

Não poderia deixar de retornar a este debate, principalmente pelo
respeito que tenho pelas Câmaras, particularmente num momento tão
importante da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais
mineiras.

Pergunta do Vereador Joel - não falou o nome da Câmara
Municipal - a respeito de responsabilidade fiscal, dirigida ao Dr.
Guilherme. Joel está presente? Pergunta oral do Vereador Presidente
da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Está presente?
Nome, por favor, Presidente.

O Vereador Arnaldo Batista - Meu nome é Arnaldo Batista e sou
Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Eu e o
meu nobre colega Vereador Tarcísio. futuro Presidente, que se
encontra presente, queremos cumprimentar o Sr. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, por cuja pessoa estendemos os cumprimentos a toda a
Mesa.

Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Deputadas, Deputados e
funcionários desta Casa, a pergunta que desejava fazer já foi feita,
então quero apenas parabenizar por esse passo da Assembléia. As
Câmaras Municipais ganharão muito com esse elo que foi criado, com
esse espaço que foi cedido a nós, Vereadores, e aos Municípios
mineiros.

Enfim, deixo aqui os meus agradecimentos. Com certeza
buscaremos mais informação e integração com este Poder, que -
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sabemos - possui um conhecimento muito extenso. Obrigado. Boa-
tarde a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Presidente. Pergunta oral do Vereador
Eduardo Assis, da Câmara Municipal de Ritápolis.

O Vereador Eduardo Assis - Meu nome é Eduardo Assis e aqui
estou representando os meus pares da Câmara Municipal de
Ritápolis. Publicamente, sobretudo quero parabenizar e agradecer
com veemência a criação do Ceac, que, com certeza, já está sendo
uma âncora, um guia para as Câmaras Municipais do nosso Estado.
Portanto, a minha permanência é para registrar o meu agradecimento
e parabenizar todos os membros fundadores do Ceac. Obrigado e boa
tarde.

O Sr. Presidente - Obrigado, Excelência. Pergunta do Vereador José
Hudson Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio
do Grama, dirigida ao Dr. Guilherme, se possível: "Sobre o 13
subsídio dos Vereadores, já que a Súmula n 9 91 dá esse direito,
desde que seja aprovado no ano anterior. Qual é o seu entendimento
sobre essa matéria?".

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - O meu entendimento é o da
própria súmula. Desde que esteja sumulado, é o que deve ser
seguido.

Eu não expressaria, em nome do Ceac, entendimento distinto
daquele consolidado pela jurisprudência. Em um outro aspecto, posso
até divergir, mas a função do Ceac é organizar as informações
existentes, como, por exemplo, existência de divergência de
jurisprudência em relação ao Fundei. Não sabia que havia Tribunais
de Contas com posições distintas. Em função do Fundei,
divulgaríamos essas posições divergentes, mas não me parece que
fazer uma defesa distinta da que predomina nos tribunais seja papel
adequado ao exercício da função do Ceac.

Em relação ao décimo-terceiro, parece-me que não há controvérsia
e que a posição admitida pela jurisprudência atende, de forma
satisfatória, à comum pretensão de que as Câmaras se manifestem.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Guilherme. Com a palavra, o
Vereador Edson Antônio Rodrigues, Vice-Presidente à Câmara
Municipal de Ritápolis.
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O Vereador Edson Antônio Rodrigues - Boa tarde, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, demais Deputados, Vereadores, senhores da Mesa.
Parabenizo a Assembléia por esta reunião especial. Para nós, assim
como para todas as Câmaras, esta iniciativa da Assembléia é muito
engrandecedora. Sou Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Ritápolis, aqui representada também pelos Vereadores Eduardo
Assis, Jesu, Wender, Lúcio, Alicio, João Trindade e Antônio Mata.
Farei uma pergunta ao Guilherme Wagner. O repasse da Câmara é
normal. Quando chega o final do ano, tem de devolver à Prefeitura. A
Câmara pode direcionar esse dinheiro para algum tipo de obra ou
para algum tipo de indicação?

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Não; quando o dinheiro retorna
para a Prefeitura, ele entra na regra orçamentária. E, do ponto de vista
jurídico, não há mecanismos para vinculá-lo a determinada aplicação.
Nada impede que se estabeleça esse mecanismo em um acordo com
o Executivo. O mesmo se dá com os mecanismos do orçamento
participativo. O que vincula o Executivo a cumprir o que foi
estabelecido no orçamento participativo é a legitimidade do
orçamento, porque, do ponto de vista jurídico, o que foi aprovado no
orçamento participativo está submetido às mesmas regras dos demais
dispositivos do orçamento, ou seja, tem apenas caráter autorizativo.
Você pode até colocar no orçamento que aquele recurso seja aplicado
desta ou daquela forma, mas não há um instrumento que obrigue o
Executivo a aplicá-lo, salvo a própria legitimidade do processo de
definição dessa matéria.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Guilherme. A próxima
pergunta é de lvo da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Indianópolis. Ele pergunta se o Centro oferecerá apoio junto ao
Tribunal de Contas, Promotorias e outros órgãos, em parceria com as
Câmaras Municipais.

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Acho que o Centro pode estreitar
esses laços. Em face de questões de interesse dos Municípios,
estabeleci contato com as Promotorias competentes.

O que o Centro pode fazer é estreitar esse contato, sensibilizar
relativamente a determinados aspectos. Já engajado na montagem do
Centro, mas não em nome dele, procurei a Promotoria para discutir a
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questão da exigência de prazo para a aprovação dos planos diretores,
apontando as dificuldades. Podemos estreitar esses laços, mas o
encaminhamento formal já não seria competência do Centro.

O Sr. Presidente - Temos ainda uma pergunta oral do Vereador
Antônio Márcio Vieira, Presidente da Câmara Municipal de Aio Preto.

O Vereador Antônio Márcio Vieira - Boa tarde a todos. Sou
Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto e também da recém-
formada Associação de Vereadores da Zona da Mata e Sul de Minas,
que resulta de um trabalho começado há aproximadamente 40 dias.
Quero parabenizar esta Casa por realizar este evento num momento
oportuno. Nas últimas eleições, já tivemos uma valorização muito
maior dos Vereadores. Os Deputados já os procuraram como
lideranças que convivem no dia-a-dia com as comunidades.

Hoje, rodando os pequenos Municípios de Minas, encontramos em
todos eles grandes dificuldades de recursos. Vimos a falta de
conhecimento das lideranças locais sobre os recursos existentes em
nível estadual e federal. Isso é verídico. Eles não têm conhecimento
dos recursos que podem usar e, quando ficam sabendo, os recursos
já se esgotaram ou o prazo já se esgotou. Deixo a sugestão de que o
Ceac repasse essa informação às Câmarás Municipais. Como disse
um colega, é muito importante a interação do Legislativo com o
Executivo. E trabalhando juntos que vamos desenvolver os Municípios
de Minas, para fazer uma Minas melhor ainda.

Mais uma vez parabenizo a todos e deixo essa sugestão. Muito
obrigado.

O Vereador Manoel Messias Avelino de Souza - Boa tarde a todos.
Quero parabenizar a Assembléia pela iniciativa de implementar o
Ceac e também o Dr. Guilherme Wagner pela sua exposição, que foi
brilhante. Mas quero deixar um protesto, porque viajamos 640km para
estar aqui. Não estou condenando ninguém, mas o convite que
recebemos dizia que o palestrante seria o Deputado Federal Virgílio
Guimarães. Não somos dignos de julgar ninguém, mas criou-se uma
expectativa de assistirmos a uma palestra do relator do Código
Tributário do País. Não tiramos o mérito do Dr. Guilherme, que foi
brilhante, mas houve uma grande frustração nossa.

Qual seria a possibilidade de o Ceac atender a um pedido de, por
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exemplo, uma associação de Vereadores para ministrar um curso às
várias Câmaras?

Sou do Norte de Minas. Meu nome é Messias e sou Presidente da
Câmara Municipal de Salinas e 2 9-Vice-Presidente da Avans. Peço
desculpas por não ter-me apresentado anteriormente.

Percebo que até os Vereadores são desunidos em diversas
situações. A Avans deixa a desejar. Isso é ruim. Já ouvi Deputados
nos chamarem de megeras. Não sei por que isso acontece, uma vez
que ambos devemos ser respeitados. Não estou julgando essa
atitude, mas muitos Deputados já foram Vereadores.

Há essa possibilidade? Pergunto isso justamente pela falta de
conhecimento dos Vereadores. Alguns não conhecem o papel do
Legislativo e causam uma situação de grande constrangimento,
fazendo com que passemos vergonha em certas situações. Isso
acontece devido à subserviência do Vereador em relação ao
Executivo. Em minha Câmara Municipal, isso acontece.

Quando passei a ser Presidente da Câmara Municipal, pensei que
teríamos um Poder independente, mas ela está totalmente
subserviente ao Prefeito, trabalhando aos seus pés, para atender aos
seus caprichos. Na proposta de orçamento para o Legislativo que
enviei para ser votada pelos Vereadores, foram retirados
R$350.000,00 do repasse para a Câmara Municipal de Salinas,
impossibilitando a realização de um trabalho brilhante e de alto nível.
A minha preocupação ao assumir a Presidência, já que sou Vereador
pela primeira vez, foi a de criar uma assessoria capaz, a fim de
desenvolvermos um bom trabalho, mas, infelizmente, a mentalidade
medíocre de certos parlamentares causou-nos uma situação
constrangedora, que fez com que o Prefeito mandasse no Legislativo.
Isso é ruim, porque os Poderes são harmônicos, mas deveriam ser
independentes. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Vereador Messias. Esta Mesa pede
desculpas pelo não-comparecimento do debatedor, Deputado Federal
Virgílio Guimarães. Quando organizamos este encontro, desejávamos
a presença dos convidados, mas, lamentavelmente, em decorrência
de muitos compromissos, o nosso convidado não pôde comparecer.
Estamos recepcionando todos com a maior alegria, com os nossos
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servidores exemplares, que tudo prepararam para este importante
debate.

A última pergunta é do Vereador Devani Murta, da Câmara
Municipal de Rubelita, à Dra. Daniela: "Qual a possibilidade de se
incluir no 'site' do Ceac a discriminação dos recursos repassados aos
Municípios, com todas as fontes, incluindo-se aqueles provenientes de
emendas parlamentares?".

A Sra. Daniela Santiago Menezes - No "site" do Ceac será inserido
um "link" para o "site" da Receita Federal, que dispõe desses dados
sistematizados. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva poderá
complementar essa informação.

O Sr. Presidente - Vereador Devani, antes de assumir cadeira no
Parlamento mineiro, sempre advoguei para as câmaras municipais do
Sul de Minas.

Tive a honra e o prazer de ser advogado de mais de 10 câmaras na
minha região e me apaixonei pelo trabalho. Estudei regimentos,
Código Tributário e Constituição, sempre lutando em defesa do
Legislativo mineiro.

Notei, no entanto, algo muito importante: as câmaras municipais não
tinham conhecimento do repasse de recursos que o governo federal
faz aos Municípios. Estudei a matéria e, em 1999, já como Deputado,
apresentei o Projeto de Lei n 9 130. que, transformado na Lei n2
13.367, de 1999, torna obrigatória a comunicação dos repasses de
recursos financeiros estaduais para os Municípios às respectivas
câmaras municipais e dá outras providências.

Lerei apenas o seu art. 1 2 , que interessa a todos. (- Lê:)
"Art. 1 - Os órgãos da administração direta, as autarquias, as

fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista estaduais ficam obrigados a comunicar os repasses
de recursos por eles efetuados, a qualquer título, para o Município à
respectiva Câmara Municipal.

§ 1 - A comunicação de que trata o 'caput' deste artigo conterá:
- o valor total do repasse;

II - a destinação dos recursos;
III - o número e o prazo de vigência do convênio celebrado com o

município, quando couber;
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IV - o prazo para prestação de contas, quando for o caso.
§ 2 - A comunicação a que se refere este artigo será postada até

dois dias úteis após a liberação dos recursos.
§ 3 - Os dados constantes na comunicação a que se refere este

artigo serão divulgados na forma prevista no ar!. 2 Q desta lei."
Se a Câmara trabalha pela transparência e pela fiscalização do

dinheiro público, autorizando particularmente a lavratura de convênios
com os Executivos Municipal, Estadual e Federal, os senhores têm a
obrigação de conhecer repasses, prazos de convênios e o que está no
fundo do cofre municipal.

Gostaria que os senhores se aprofundassem nessa lei. Grande parte
das câmaras municipais tem cobrado sistematicamente o
conhecimento dos repasses que o Município recebe. E estão certas.
Somos fiscalizadores do Poder Executivo. Somos agentes
fiscalizadores. Por isso, os senhores têm, por força de lei e por
mandato parlamentar, o direito e o dever de conhecer os recursos,
prazos e convênios firmados em benefício de seus Municípios.

A Lei n 2 13.367, a que me refiro, é de 1999 e foi sancionada pelo
então Governador Itamar Franco. Está em vigor e responde às
perguntas das câmaras municipais sobre os repasses de recursos do
governo aos Municípios. Com a palavra, o Vereador Edson Melgaço,
para suas palavras finais.

O Vereador Edson Melgaço - Primeiramente, agradeço a Deus por
esta oportunidade.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, representando o Presidente da Casa,
nosso amigo Deputado Mauri Torres, que muito se esforçou para que
pudéssemos estar aqui, hoje, inaugurando o Centro de Apoio às
Câmaras Municipais; Dra. Daniela, demais companheiros da Mesa,
Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Presidentes de Câmaras,
Presidentes de Associações Regionais de Câmaras em toda Minas
Gerais, quero ser breve, pelo adiantado da hora.

Estou aqui como Presidente da Associação dos Vereadores de
Minas Gerais - Asvemg -, que foi criada aqui nesta Casa, no dia
11/2/2005. Já temos um ano e nove meses de ações e trabalho.
Firmamos uma parceria com a Escola do Legislativo. Participamos do
1 Encontro Legislativo Municipal e Sociedade Organizada, com grande
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parte do Estado de Minas Gerais. Se Deus quiser, organizaremos o II
Encontro no ano que vem. Nesse encontro, contamos com a
participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da
Secretaria de Fazenda, da Controladoria-Geral da União e de vários
órgãos do Estado que estão caminhando com os Vereadores.

Quero dizer-lhes que a Asvemg funciona à Rua Juiz de Fora, 1.454.
Estamos à disposição de todos, tentando buscar o engrandecimento e
o fortalecimento do Poder Legislativo Municipal. Este Poder é de base,
pois representa a base da sociedade brasileira. Este Poder garante a
democracia no Brasil. Este Poder nunca foi atingido por nenhum
governo, nem pelos ditatoriais que passaram por este país e que
fecharam Congressos e destituíram Governadores e Prefeitos. Eles
nunca ousaram mexer com as câmaras municipais, pois sabem que o
Poder Legislativo é Poder de base, e, caso seja ferido, desmoralizado
ou destituído, desintegrar-se-á a sociedade brasileira.

Somos 51.785 Vereadores no Brasil. Em Minas Gerais somos 7.853.
Somos verdadeiramente uma força política de representação.
Precisamos unir-nos em associações. Aqui, hoje, várias associações,
como as regionais, manifestaram-se.

Os nossos estatutos permitem a filiação de Câmaras, de
associações regionais de Vereadores, de ex-Vereadores e de
suplentes de Vereadores, pois todos aqueles que participaram do
processo político constam como suplentes. Repito: o nosso estatuto
estabelece que podemos recebê-los como filiados. Quero agradecer à
Daniela, ao Jorge e a toda a equipe desse projeto importantíssimo
para o Poder Legislativo municipal. Até ontem não tínhamos onde
bater para buscarmos informações e conhecimento institucional no
exercício das nossas funções. A partir deste momento, já temos: a
Assembléia Legislativa, que sempre acolheu esse projeto da Asvemg,
que, como disse, nasceu aqui nas dependências desta Casa no dia 11
de fevereiro. Se Deus quiser, ainda vamos prosseguir muito.
Contamos com a parceria da Associação Mineira dos Municípios, da
Confederação Nacional dos Municípios, da Associação de Câmaras
do Brasil, da União dos Vereadores do Brasil e de todos os órgãos no
âmbito estadual e federal, para que possamos buscar a união e
mostrar a nossa força. Não podemos mais ser submissos a muitos
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atos e muitas decisões, como aconteceu no caso da redução do
contingente de Vereadores; como está acontecendo nos últimos dias
em que recebemos notícias distorcidas do trabalho feito pelo Ibam,
relativo à redução do repasse às Câmaras - e ficou entendido que não
diminuíram as despesas. A verdade não é essa. O subsídio do
Vereador é o que menos pesa na despesa das Câmaras.

Como poderiam aumentar as despesas, se isso está na Constituição
brasileira, no art. 29, que define o repasse de 5% a 8%, conforme o
número de habitantes do Município?

Reduziram à época das eleições, por meio de uma resolução
advinda de acontecimentos ocorridos na Prefeitura de Mira Estrela, no
Estado de São Paulo. O STF entendeu que teria de reduzi-ias. Depois
o Tribunal Eleitoral fez a resolução reduzindo o número de Câmaras.
Se tivéssemos uma associação atuante, razão pela qual a Asvemg foi
criada - contamos aqui com a presença de vários Diretores que estão
acompanhando esse processo -, com certeza, seríamos ouvidos e
isso não teria acontecido. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
abriu este espaço pelo tempo que foi necessário, todos debateram e
expuseram suas opiniões. Sobre isso tenho falado em todos os
lugares. As perguntas não podem ser feitas apenas no papel. O
agente político não sabe comunicar-se somente por meio da caneta,
porque gosta de expor suas idéias nas reuniões, pelo microfone, para
que todos entendam as suas vontades, anseios e necessidades. Hoje
tivemos uma demonstração de democracia absoluta. Somos nós,
Vereadores, a garantia dessa democracia, que só permanecerá se for
pautada na ética, na transparência e na eficiência. Dessa forma
encerro as minhas palavras. Como Presidente da Associação dos
Vereadores de Minas Gerais - Asvemg -, estamos de braços abertos
para receber todas as associações microrregionais, todos os
Vereadores, todas as Câmaras Municipais de Minas. Agradeço muito
essa oportunidade que a Assembléia Legislativa dá à nossa
Associação. Com certeza, seremos parceiros da Associação Brasileira
de Escolas do Legislativo, do Senado e da Câmara dos Deputados,
para que possamos fazer com que este Poder tão importante continue
de pé. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de encerrar esta importante reunião,
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gostaria de agradecer, de forma valorosa, a todas as Vereadoras e
Vereadores que se deslocaram de suas cidades, distantes da Capital,
para participarem desta testa democrática e cívica; ou seja, essa
parceria da Assembléia Legislativa com as Câmaras Municipais.
Neste momento, presto homenagem ao Dr. Alaor Messias Filho,
Diretor-Geral da Escola do Legislativo, que tanto tem feito em prol do
aprimoramento da técnica do legislativo, dos conhecimentos, numa
verdadeira parceria não somente com as Câmaras, mas também com
o cidadão. Por onde tenho andado, quando visito vários Estados em
nome desta Assembléia, percebo o quanto a nossa Escola do
Legislativo, os nossos assessores e os nossos comunicadores são
elogiados pelo trabalho extraordinário que têm feito no Estado de
Minas Gerais. Mais uma vez agradeço a presença de todos os
senhores e peço-lhes licença para destacar e agradecer os meus
caríssimos Vereadores da cidade de Andradas, da minha querida terra
de Andradas, no Sul de Minas. Há poucos dias, a Câmara Municipal
me outorgou - ainda não tive o prazer de receber - o título de Cidadão
Honorário de Andradas, cidade que carrego dentro do meu coração,
porque tenho profunda admiração e respeito para com o povo
andradense.

Convidamos todos a participarem da reunião ordinária da tarde, às
14 horas, e também das várias reuniões de comissões temáticas que
ocorrerão no período da tarde. Assim, poderão ver o mecanismo da
Assembléia Legislativa. Esse entrosamento dos senhores com o
Legislativo mineiro é muito importante.

Mais uma vez, agradecemos a todos que participaram deste debate,
à Ora. Daniela, ao Guilherme, ao Eduardo, etc., trazendo aqui as suas
contribuições em busca, exclusivamente, da parceria, de um dever de
cidadania para com os Municípios. Essa é a nossa obrigação. A
Assembléia Legislativa está sempre preocupada com o povo mineiro,
com os cidadãos e, agora, fazendo uma parceria muito estreita com
as Câmaras Municipais. A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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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 479 REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 30/11/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de
título - Palavras do Deputado Federal Vittorio Medioli - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Fábio Avelar - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto

Pinto Coelho - Bilac Pinto - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Leonídio
Bouças - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2 9-Secretário 'ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Senador
Eduardo Azeredo; Deputado Federal José Santana de Vasconcellos;
Carlaile Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; e Deputado Federal Vittorio Medioli, nosso
homenageado.
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Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Luiz Tito, Vice-

Presidente do jornal "O Tempo": Gilmar Mascarenhas, Secretário
Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão do Município de Betim;
Lourival Fernandes, Secretário Municipal de Betim; Eugênio Carlos
Braga, Presidente do Sindicato Rural de Maria da Fé; Tarcísio
Eustáquio Braga, ex-Prefeito de Betim; Vitor Nunes Leal, Diretor-
Presidente da Unimed de Betim; Jeferson Pascoal Rocha, Secretário
de Infra-Estrutura da Prefeitura de Betim; Vereador Almir Nogueira
Pinho, da Câmara Municipal de Betim; Pedro Firmino, Prefeito de
Juatuba; Edwaldo José Pereira, Vice-Prefeito de Juatuba; Jaime
Luciano da Silva, Presidente do PSB de Betim; Walter Mussulini,
Prefeito de Maria da Fé; Vereador Cláudio Rogério de Souza, da
Câmara Municipal de Maria da Fé; Vereador Antônio Waldir de
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Cambuquira; Francisco
Bernardes, ex-Prefeito de Conceição do Rio Verde; Vereador José
Elias Murad, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Vereador
Marcelo Henrique, da Câmara Municipal de Betim; Tiago Ulisses,
Deputado eleito; Agostinho Patrús Filho,. Deputado eleito; Vereador
Paulo Ferreira, da Câmara Municipal de Cambuquira; Vereador
Reinaldo Lima, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Oscar Diniz
Rezende, Procurador-Geral de Betim; ex-Deputado Federal Saulo
Coelho, Provedor da Santa Casa de Belo Horizonte; Prof. Aluísio
Pimenta, Assessor Especial do Governador Aécio Neves; Délio
Malheiros, Vereador e Deputado Estadual eleito; Ademir Lucas,
Deputado Estadual eleito; do Ciro Pedrosa, Deputado Federal eleito; e
Conselheiro Sylo Costa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Deputado Federal

Vittorio Medioli do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais, concedido, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
pelo Sr. Governador, por meio do decreto publicado no "Diário do
Executivo" de 10/11/2005.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Neste instante será executado o Hino Nacional,

interpretado pelo tenor Eduardo Cunha Meio, acompanhado por
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Valéria Barbosa, no teclado, e José Ramos Moreira, no violino.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
"O Semeador é nome; o que semeia é ação. Uma coisa é o soldado,

e outra o que peleja; uma coisa é o Governador, e outra o que
governa. Palavras sem obras são tiros sem bala; atroam, mas não
ferem. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar ao coração,
são necessárias obras" - Padre Vieira.

Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente desta Casa,
Deputado Mauri Torres; Deputado Federal Danilo de Castro,
Secretário de Estado de Governo, representando o Governador Aécio
Neves; Senador Eduardo Azeredo; Deputado Federal José Santana
de Vasconcellos; caríssimo amigo Deputado Federal homenageado
desta noite, Vittorio Medioli; Sra. Laura Medioli, esposa do nosso
homenageado; suas queridas filhas, Mariana e Daniela; demais
familiares; caríssimos Deputados Estaduais e Federais - peço licença
para saudá-los na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do
Governo -; caríssimos Prefeitos; Vereadores; empresários; amigos;
todos que se unem neste importante momento para o parlamento
mineiro e para testemunhar este ato cívico que homenageia o
Deputado Vittorio Medioli; minha querida esposa Dalvinha; meus
filhos; amigos e amigas.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais reúne-se, nesta noite, em
reunião especial para a entrega do mais alto diploma que se confere a
pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao nosso Estado.
Não será exagero dizer que este é um momento sobretudo cívico,
que, certamente, há de falar à alma e ao coração do nosso
homenageado, mas que também tocará as fibras da sensibilidade de
todos que participam desta solenidade. Movido por esse sentimento,
gostaria de ser simples e objetivo, como é do temperamento e do
estilo de nosso ilustre homenageado.

Meus senhores e minhas senhoras, diria, em primeiro lugar, que na
alma desse italiano sempre esteve presente o espírito mineiro, não
por acaso. E fácil perceber que três virtudes cardeais marcam o seu
caráter singular: a discrição como modo de ser, o equilíbrio como
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forma de agir e o diálogo permanente como marca na busca de
caminhos e soluções com êxito.

Faço tais considerações porque, hoje, em solenidade que muito nos
gratifica, estamos entregando a este grande empreendedor e homem
público Viltorio Medioli o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.

Nascido em Parma, na Itália, em 3 de maio de 1951, nosso
homenageado encontrou aqui nas Alterosas o ambiente propício ao
implemento de sua vocação, exercendo a cidadania de Minas Gerais
como o mais autêntico e o mais devotado dos mineiros.

Assim, a nosso requerimento, o titulo que ora lhe é conferido em
nome do povo mineiro, no Plenário maior desta Assembléia
Legislativa, vem ratificar, como de direito, uma situação que, há muito,
era de tato, deixando, assim, a gente mineira orgulhosa e feliz por
recepcioná-lo no rol de seus filhos mais ilustres.

Empresário de destacada liderança, tornou-se fundador do Grupo
Sada, que gera mais de 5 mil empregos diretos nos segmentos de
transporte rodoviário de cargas, siderurgia, fabricação de autopeças,
concessionárias, imobiliário, agroindustrial, reflorestamento e editorial.
Resulta de seu empreendedorismo a publicação, entre outros, dos
diários "O Tempo" e "Super Notícia", nos quais veicula a sua coluna.

Confesso a todos ser, desde longa data, assíduo leitor da Coluna do
Vittorio, no Jornal "O Tempo". Dela tenho extraído os melhores
ensinamentos para minha vida. Tenho guardado dentro de meu
coração reflexões importantes - verdadeiro bálsamo para o meu dia-a-
dia -, que me estimulam nas ações políticas e no convívio social.

Numa delas, Vittorio escreveu: "A felicidade é o objetivo de todos.
Cem em cada cem estão atrás dela. Tentam alcançá-la e depois
segurá-la, embrulhá-la e, ainda, colocá-la numa gaiola. Só que
felicidade não sobrevive dessa forma, não se reproduz em cativeiro
nem aceita clonagem em laboratório. Hoje, na sociedade consumista,
aquela que se arroga o atributo de democrática e civilizada, os
infelizes são a maioria.".

Na verdade, atravessamos uma quadra em que os fatos e as idéias
encontram as mais imediatas repercussões. Por outro lado, mais difícil
se torna a resistência aos acenos do erro, que são múltiplos e
constantes. Assim, é preciso manter alerta o espírito para que não nos
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deixemos perturbar pelo rumor que nos circunda.
Bem lembrou o nosso saudoso Milton Santos recentemente: "Neste

mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos
espíritos constituem baluartes do presente estado de coisas. A
competitividade comanda as nossas formas de ação. O consumo
comanda as nossas formas de inação. E a confusão dos espíritos
impede o nosso entendimento do mundo, do país, do lugar, da
sociedade e de cada um de nós mesmos.". Convidado pelo PSDB
mineiro, partido político a que tenho o orgulho de pertencer, Vittorio
Medioli elegeu-se Deputado Federal em 1990, alcançando a reeleição
por mais três mandatos consecutivos, conquistados em razão de-seu
trabalho sério e determinado em favor de Minas Gerais. No Congresso
Nacional, Vittorio Medioli integrou diversas comissões técnicas e
temáticas, com destacada atuação na Comissão de Meio Ambiente,
na qual sempre esteve empenhado em tarefas de preservação da
natureza e da qualidade de vida do povo brasileiro. Agora, com a
consciência tranqüila do dever cumprido, Vittorio Medioli despede-se,
honradamente, da Câmara dos Deputados. Sim, com a consciência
tranqüila porque sabe que 'a consciência é a mais fiel das confidentes.
Tudo ouve, nada esquece e está sempre a nos lembrar o que é
impossível esconder-lhe'. Hoje, às suas inúmeras tarefas Vittorio
Medioli acrescentou mais uma, que é a de dar musculatura ao mais
novo empreendimento do Grupo Sada, direcionado à construção de
usinas de álcool e biodiesel na região norte-mineira. Esse projeto
inovador, quando em plena atividade, irá possibilitar a geração de 4
mil novos empregos diretos e 10 mil indiretos. Contudo, conciliando o
seu sentimento empreendedor com a devoção de seu espírito
humanitário, Vittorio Medioli também encontra, no exercício da
presidência da Fundação Medioli, a atividade que mais o gratifica, pois
é exatamente no âmbito dessa instituição que ele torna efetiva sua
disposição de dedicar-se a crianças, idosos e deficientes físicos de
todo o Estado de Minas Gerais. O tão brilhante e rico currículo
evidencia o esforço tenaz de nosso homenageado em prol do
desenvolvimento de Minas e do Brasil, o que lhe tem angariado o
reconhecimento aqui e além-fronteiras, o que é notório a todos que
têm o prazer de desfrutar de sua amizade. Prova disso são as
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inúmeras comendas e condecorações, títulos e homenagens que já
recebeu, que expressam as manifestações de apreço das
comunidades e dos setores para os quais contribui com seu
dinamismo empresarial e com seu exemplo de cidadão para o
desenvolvimento da Pátria. Acredito, porém, que, das tantas honrarias
já outorgadas, nesta hora, sem dúvida o nosso homenageado vive o
ápice de sua vida. Tem o seu coração jubiloso, porque recebe, agora,
o reconhecimento de nosso povo mineiro, por tudo que fez em favor
de Minas. Essa é uma síntese do perfil de Viftorio Medioli. A vida de
Vittorio Medioli fala-nos daqueles que trazem nas veias a vocação do
pioneirismo e a coragem de avançar os territórios do futuro. Mas não é
apenas isso, pois, ao longo de sua jornada, Vittorio Medioli revelou
possuir um valor que é o traço mais marcante de sua personalidade: a
paixão por tudo o que faz. E, quando faz, faz bem-feito! Na verdade, o
exemplo de vida profícua e honrada de Vittorio Medioli é o maior
testemunho de que seus progenitores, Sr. Riccardo Medioli e D. Anna
Ravasini Medioli, conferiram-lhe a formação que fez dele o humanista
que tanto admiramos. A par disso, Vittorio Medioli teve a fortuna de
encontrar a companheira ideal na pessoa de D. Laura Medioli, que
tem sido aquela companheira, incentivadora e grande colaboradora
nos projetos vitoriosos de sua vida. Nessa caminhada, Vittorio Medioli
soube transmitir aquela sábia e indispensável orientação para suas
queridas filhas, Marina e Daniela, igualmente mineiras e brasileiras da
melhor cepa e civismo, criadas à sombra de sua dignidade e
honradez.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, autoridades e seleto
público que aqui se encontra, quero dizer a todos que, por si só, a
trajetória bem-sucedida de Vittorio Medioli já é razão sobeja para lhe
valer, por admiração e respeito, o título de cidadania honorária de
Minas Gerais como reconhecimento a um cidadão notável. Na
verdade, as razões que fundamentaram a concessão dessa honraria,
outorgada pelo Sr. Governador Aécio Neves, a qual tive a honra e a
iniciativa de propor e que, sem dúvida, traz em si a assinatura do povo
mineiro por intermédio de seus representantes nesta Assembléia, são
concretas e fundadas em relevantes serviços prestados a Minas
Gerais e ao Brasil pelo nosso homenageado. Assim, meu caríssimo
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coestaduano Vittorio Medioli, neste momento em que se formaliza a
mineiridade de um de seus mais ilustres filhos, receba esta
homenagem sincera e calorosa que lhe tributam seus conterrâneos
como forma de reconhecimento por tudo o que tem feito em prol de
Minas Gerais e pela nação brasileira. Parabéns.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
Deputado Federal Vittorio Medioli. Neste instante, anunciamos a
entrada do Dragão da Inconfidência, Cabo Paulo Matias Gomes,
portando o diploma, que contém os seguintes dizeres: "O Governador
do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia
10 de novembro de 2005, e a requerimento da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, concede ao Senhor Vittorio Medioli o título
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante
contribuição para o engrandecimento da terra mineira.".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento, para que me acompanhe na entrega do título de
Cidadão Honorário ao nosso coestaduano Vittorio Medioli.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Deputado Federal Vittorio Medioli

Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Danilo de Castro, Secretário
de Estado; Senador e amigo Eduardo Azeredo, que me dá a honra de
sua presença, assim como o Deputado José Santana de Vasconcelos;
Carlaile Pedrosa, Prefeito da minha Betim; Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento desta homenagem; inúmeros Deputados
Estaduais, Federais, Presidentes de partido, Secretários de Estado,
Secretários Municipais, pessoas de grande valor, pessoas amigas que
aqui vieram nesta noite para acompanhar esta homenagem. Em
primeiro lugar, quero agradecer ao nobre, ilustre e amigo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que tomou a iniciativa de indicar meu nome para
o recebimento desse título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, e
associo a esse agradecimento os demais parlamentares desta Casa
Legislativa, que, por unanimidade, apoiaram essa iniciativa, e nosso
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Governador, que sancionou esse decreto.
Caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é uma imensa honra receber

esse título que acaba por ligar definitivamente meu nome a Minas
Gerais e consigná-lo aos anais desta Casa, de forma tão honrosa.

Mais honra ainda é recebê-lo por sua iniciativa, pessoa que estimo
pelas virtudes de educador, político e parlamentar atuante, ser
humano voltado para as causas mais nobres da sua região, o Sul de
Minas, que conheço muito bem por ter sido, ao longo de quatro
mandatos, votado em grande parte de seus Municípios. Agradeço
sobretudo em nome dos meus familiares, minha esposa Laura,
companheira há 20 anos - fato raro nos nossos dias -, das minhas
filhas, do meu irmão, da minha cunhada e dos demais familiares que
me acompanham. O simples fato de ser cidadão de Minas, de me
considerar mineiro, é uma razão de orgulho. Tenho sentido o peso
que representa ser mineiro no Congresso Nacional. Quando me
perguntam de onde sou, e respondo que sou de Minas, votado em
Betim e Belo Horizonte, as pessoas têm um respeito especial.
Representar esse povo não é coisa simples. Ser eleito por um povo
tão crítico, que foi berço de tantos políticos ilustres e pessoas que
fizeram a grandeza de Minas, é uma honra. Mas, a partir de hoje, ser
cidadão honorário me confere, além da felicidade deste momento,
uma responsabilidade maior: ser digno e merecedor desse título e,
portanto, confirmar, por meio de minhas ações, palavras, exemplos,
decisões e escolhas de todos os dias, que essa indicação foi
acertada. Quando penso nas inúmeras coincidências que me
trouxeram a Minas Gerais, aos fatos acidentais que fizeram de Minas
a minha terra, minha segunda e mais importante pátria, convenço-me
de que uma inteligência muito maior do quê a nossa, dotada de infinita
bondade, rege e determina o nosso destino. Era aqui que eu deveria
chegar. Apenas um pequeno detalhe, um sim ou um não em uma
noite de 25112/76, quando decidi aceitar o desafio de viajar pela
primeira vez para Minas Gerais, poderia haver mudado meu destino e
me mantido na Itália, ou me levado a outros países, a outros destinos.
Hoje acredito, no fundo da alma, que nasci longe daqui para dar mais
valor a esta terra. Penso que foi minha tarefa, a qual julgo de humilde
abelha operária, trazer um pouco de pólen das flores italianas para
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misturá-lo com o pólen das flores mineiras. Seja como for, o bom
Deus foi muito generoso comigo ao me conceder o privilégio de viver
aqui, de crescer entre um povo acolhedor, de formar uma família
mineira, de haver-me premiado com duas filhas maravilhosas e que
são meu maior orgulho, e com uma infinidade de amizades por todos
os lados de Minas Gerais, tanto no Norte quanto no Sul, como na
região metropolitana. Posso apenas dizer que tudo, ou quase tudo,
deu certo. Aqui consegui dar vida a empreendimentos vitoriosos nas
áreas de logística, de metalurgia, de editoria, de agricultura. Daqui
também, com meus colaboradores, parti para a conquista de outros
mercados no Brasil, na Argentina, na América do Sul, abrindo filiais e
novas empresas, sempre com sucesso.

Foi com essa gente maravilhosa de Minas e do Brasil que aprendi
alguns segredos. Portanto, nesta noite, vencendo a emoção - o que é
natural -, vejo, depois de 30 anos de Minas, concretizado nesta
solenidade aquilo que pode ser o sonho de uma vida.

Dedico o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais a essas
pessoas que me acompanharam, a esses inestimáveis colaboradores,
tanto homens como mulheres de Minas, que sempre acreditaram nas
metas quase impossíveis que lançamos.

Com eles aprendi a sofrer no silêncio; a comemorar com modéstia
tudo o que consegui; que uma longa caminhada começa sempre com
o primeiro passo; que a cada manhã começa o primeiro dia do resto
de nossa vida; que podemos sempre mudar nosso destino; que temos
de enfrentar os desafios. Isso, sinceramente, aprendi aqui. Se eu
estivesse na Itália, não teria recebido tantos estímulos e tantos bons
exemplos como os que recebi aqui.

Aqui aprendi que vale a pena mais escutar que falar, mais aprender
que ensinar. Aprendi também que a coragem depende do desapego.
Quando uma pessoa enfrenta um desafio com apego, nunca dá certo.
Se o enfrenta por uma causa maior, acreditando que aquela é sua
missão, o sucesso o aguarda logo na primeira esquina.

Aprendi que a justiça tem de ser feita com misericórdia, que a força
se exerce com compaixão, que a inteligência se usa para o amor e
não para o ódio nem para a destruição.

Foi com esses colaboradores, por mérito deles, por seu esforço, por
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sua dedicação e fé que chegamos a construir empresas sólidas, fonte
do sustento de milhares de famílias.

Foi com essas pessoas maravilhosas que construímos grandes
transportadoras; grandes fábricas; grandes forjarias; eficientes
fundições; jornais de prestígio, que marcaram novos capítulos na
editaria de Minas. Foi com esses colaboradores que me elegi
representante político de Minas Gerais e por eles que exerci quatro
mandatos na Câmara dos Deputados.

Para concluir, em nome deles agradeço a presença de todos vocês
que vieram aqui compartilhar essa felicidade.

Fiquem certos de que, mesmo sem mandato, mas como cidadão,
tenho o compromisso de continuar trabalhando por Minas Gerais, por
esse povo, por essa gente. Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o tenor Eduardo Cunha

Meio, acompanhado por Valéria Barbosa, no teclado, e José Ramos
Moreira, no violino, o qual interpretará a música "Nessun Durma", de
Puccini. Esse número é uma homenagem especial de Laura Medioli,
esposa do homenageado, e de suas filhas Daniela e Marina.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado,
representando o Governador do Estado de Minas Gerais Aécio Neves;
Deputado Federal Vittorio Medioli, nosso homenageado e mais novo
cidadão honorário de Minas Gerais; Senador Eduardo Azeredo;
Deputado Federal José Santana de Vasconcellos; Carlaile Pedrosa,
Prefeito Municipal de Betim; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Sra. Laura Medioli,
esposa do nosso homenageado, e suas filhas Daniela e Mariana;
demais familiares; Deputados Federais e Estaduais; Prefeitos;
Vereadores; imprensa; telespectadores da TV Assembléia; demais
autoridades; senhoras e senhores, empresário, jornalista e político,
nascido na Itália, Vittorio Medioli recebe o Título de Cidadão Honorário
de Minas Gerais. A história recente de Minas mostra, em vários
momentos, um paralelo com a história pessoal de Medioli. Quando
aportou no Brasil, já um empresário de sucesso em sua terra de

rs



434

origem, veio colaborar com a implantação da Fiat, que se instalava em
Betim.

Numa demonstração de que acreditava no País e principalmente em
Minas Gerais, montou um complexo logístico de transportes, logo
reconhecido como exemplar. Aqui não se fixou apenas, mas constituiu
família e naturalizou-se brasileiro. Aqui tornou-se mais que um
empresário de comunicação, um verdadeiro jornalista e cronista, cuja
sensibilidade e inteligência têm provocado profunda admiração em
seus leitores. Aqui, finalmente, aflorou sua vocação política quando,
por sucessivos mandatos, representou Minas Gerais na Câmara dos
Deputados.

O político, sempre identificado com os interesses de nosso Estado,
mostrou-se atuante, lúcido e de extrema competência. Certamente
fará falta no Congresso como autêntico porta-voz de Minas Gerais.
Mas, para nossa alegria, continuará atuando na imprensa através de
sua coluna em "O Tempo", carro-chefe de seus empreendimentos
jornalísticos, em que também se destacam os periódicos "Pampulha"
e "Super Notícia". Este último é hoje o jornal mais lido em todo o
Estado, após inaugurar uma nova modalidade de imprensa popular,
feita com os parâmetros da responsabilidade e da seriedade.
Produzido em um importante e atualizado parque gráfico, garantia de
uma linguagem visual adequada e ousada, o jornalismo ágil, nascido
com a implantação de "O Tempo" há exatos 10 anos, vem
expressando as grandes mudanças que ocorrem em Minas Gerais.

A democracia não atinge sua plenitude se não existe uma imprensa
livre, pronta a representar a voz dos cidadãos. Buscando um
jornalismo ético, saudável e imparcial, também capaz de conquistar
novos leitores, num momento de forte concorrência de outras mídias,
Vittorio Medioli criou um vibrante e extraordinário capítulo na história
da imprensa mineira. Cercando-se dos mais tarimbados profissionais
de nossa mídia escrita, com um corpo editorial de escol, além de
reunir um naipe especial de colunistas, redatores, repórteres e
fotógrafos, presta uma inestimável contribuição à nossa opinião
pública.

Sua esposa, Laura Medioli, acompanha-o também na vocação de
cronista, colaborando com igual competência na mesma organização
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jornalística.
Brasileiro e mineiro de coração e por livre escolha, Vittorio Medioli

tem demonstrado que ser mineiro significa manter uma profunda
identidade com esta terra; identidade que se traduz por uma profunda
adesão ao nosso temperamento coletivo e por uma apaixonada
dedicação à nossa gente e ao nosso progresso.

A outorga deste título é sem dúvida uma das mais felizes a que
assistimos, pois o mais novo cidadão mineiro é reconhecido e
reverenciado em toda a sociedade. Aí se vê, como testemunho de sua
dedicação à terra mineira, o conjunto de suas realizações que haverá
de ecoar por muitas e muitas gerações.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 5 de
dezembro, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 56 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 29/11/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei n Q 2.574/2005; renovação da votação do projeto;
aprovação na forma do vencido em 1 9 turno - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n 9 3.670/2006; aprovação - Discussão, em
turno, do Projeto de Lei n 9 2.750/2005; aprovação - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n 2 2.494/2005; aprovação na forma do
Substitutivo n2 1 - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n9
2.562/2005; aprovação na forma do Substitutivo n 2 2; prejudicialidade
do Substitutivo n 1 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2
2.754/2005; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão, em
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1 2 turno, do Projeto de Lei n 9 3.020/2006; aprovação com a Emenda
n 2 1 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n9 3.054/2006;
aprovação com a Emenda fl 2 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de
Lei n2 3.160/2006; aprovação com a Emenda n 9 1 - Discussão, em 12

turno, do Projeto de Lei n 9 3.16712006; aprovação com a Emenda n9
1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.398/2006;
aprovação com a Emenda n2 1 - Questões de Ordem - Encerramento.

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

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende . André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Comes - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus
Lima - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h1 5min, a lista de

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

1 Parte
Ata

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

22 Parte (Ordem do Dia)
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2? Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 2? Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1? Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei Complementar n 2 78/2006, o Projeto de
Resolução n 3.493/2006 e o Projeto de Lei n 2 3.476/2006, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, e que fez retirar,
ainda, o Projeto de Lei n 9 3.467/2006, que recebeu emenda na
referida reunião e foi devolvido à Comissão de Administração Pública,
para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2 2 turno, do

Projeto de Lei n Q 2.574/2005, do Governador do Estado, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Alvinópolis o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. A Presidência
vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovadõ, em 2 9 turno, o Projeto de
Lei n 2 2.57412005 na forma do vencido em 1 9 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.670/2006, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$17.400.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.75012005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 2.494/2005, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de
Malacacheta o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 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 1 Q turno, o Projeto de
Lei n2 2.494/2005 na forma do Substitutivo n Q 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.562/2005, do
Deputado Carlos Gomes, que institui a Coleta Seletiva de Lixo
Reciclado na Escola da rede pública de ensino do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n2
2, que apresenta. Em discussão, o projeta Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do Substitutivo n2
2, fica prejudicado o Substitutivo n 2 1. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n2 2.56212005 na formado Substitutivo n 2 2. A
Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2 2.754/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araguari o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n2
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
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Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de
Lei n2 2.754/2005 na forma do Substitutivo n g 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n Q 3.020/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda & 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em to turno, o Projeto de
Lei n9 3.020/2006 com a Emenda ri 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n2 3.054/2006, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao
Município de São Miguel do Anta. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com a Emenda n 9 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n9 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n 2 3.054/2006 com a
Emenda ri 9 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 3.160/2006, do
Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar
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imóvel ao Município de Engenheiro Navarro. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n 2 3.160/2006 com a Emenda n 9 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.167/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Bias Fortes o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n9 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 9 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de
Lei n 2 3.167/2006 com a Emenda n 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 3.39812006, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n2 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 9 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de
Lei n 9 3.398/2006 com a Emenda & 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero chamar a atenção

para um importante trabalho que a Assembléia Legislativa vem
realizando na Comissão de Meio Ambiente, que é a preservação dos
mananciais de abastecimento da RMBH. Foi assim que a Assembléia
aprovou o projeto da Deputada Lúcia Pacífico, que fez do Manancial
do Cercadinho. na APA Sul de Belo Horizonte, uma estação
ecológica. Com isso foi possível segurar a expansão imobiliária junto
ao manancial.

Tratamos também da questão da Várzea das Flores, e agora a
Comissão tem a acompanhado a situação do Rio Manso, grande
reservatório, abastecedor de toda RMBH. Recebemos uma denúncia
da comunidade de que a Prefeitura de Rio Manso estava pretendendo
instalar um aterro sanitário no local. Agora, temos o auto da Feam,
cancelando qualquer autorização para que, a Prefeitura de Rio Manso
continue com o aterro sanitário naquele local, porque está próximo
das nascentes que compõem o reservatório do Rio Manso.

Temos ainda uma proposta de nossa autoria de transformar o Rio
Taquaraçu numa área de preservação ambiental que, sem dúvida, é a
caixa d'água do futuro da RMBH.

Sr. Presidente, dentro dos trabalhos que ainda temos pela frente, um
deles é a preservação do Rio Manso, tão importante para a população
de Belo Horizonte. Estaremos atentos a essas questões para garantir
que a nossa cidade tenha água de boa qualidade. Não queremos
situações como a da Lagoa da Pampulha, que está contaminando o
Córrego do Onça. Estamos acompanhando o movimento dos
moradores das margens do Córrego do Onça, sobrevivendo com todo
o lixo, toda a poluição que aquele córrego traz para essas populações
de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, é uma obrigação da Assembléia Legislativa, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais lutar pela
preservação das nossas águas, especialmente desses mananciais
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abastecedores da RMBH. Lamentavelmente muito foi perdido, e é
nosso trabalho ficarmos vigilantes. Foi uma vitória da Assembléia
Legislativa o impedimento desse lixão às margens do manancial do
Rio Manso. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero fazer uma
comunicação muito importante para o nosso Estado e, principalmente
para a região do Norte de Minas. E-lá aproximadamente cinco dias
fizemos, desta tribuna, um pronunciamento a respeito da recriação da
Sudene. Naquela oportunidade mostramos a importância dessa
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro, que
muito interessa a Minas Gerais porque as áreas do Norte e do Vale do
Jequitinhonha fazem parte da Sudene. Estamos falando de mais de
150 Municípios importantes.

Historiamos também a participação da Sudene no Norte de Minas ao
longo dos últimos anos, com a implantação de indústrias importantes,
que ainda sobrevivem, como a cimenteira, de Montes Claros, o grupo
da Coteminas e da Cotenor, do Vice-Presidente José Alencar, a maior
fábrica de insulina da América do Sul, a Novonorte, antiga Biobrás, e
várias outras que se instalaram em Montes Claros, em Pirapora, em
Várzea da Palma e em Bocaiúva e que, até hoje, geram emprego e
renda para a região norte-mineira. Isso sem se falar das centenas de
projetos agropecuários.

Naquela ocasião, demonstrávamos a nossa preocupação e
ansiedade, para que, primeiramente, o Congresso fosse sensibilizado
a votar o projeto de recriação da Sudene e, posteriormente, o
Presidente da República entendesse a importância do projeto e o
sancionasse.

Ontem, a primeira etapa foi superada. O Congresso votou, já foi
decretada a recriação da Sudene, e o projeto foi enviado ao
Presidente da República, para sanção.

No decorrer da reunião de hoje à tarde, apresentaremos um
requerimento à Mesa da Casa, para que pressione o Presidente da
República, encaminhando ofício a todos os Deputados Federais de
Minas Gerais e a todos os Senadores, para que se sancione esse
projeto de recriação da Sudene.

Sr. Presidente, destaco os trabalhos de seis parlamentares federais,
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fundamentais para que esse projeto obtivesse êxito na Câmara
Federal. Esses parlamentares tiveram uma atuação importante junto
aos parlamentares dos Estados nordestinos: os da Bahia, de
Pernambuco, do Ceará, de Alagoas, de Sergipe e de vários outros.

Destaco a participação dos Deputados Federais José Santana, que,
por diversas vezes, usou da palavra na Câmara Federal, para mostrar
que, com conhecimento de causa, a recriação da Sudene é
fundamental para Minas Gerais; Fernando Diniz, Deputado majoritário
no Norte de Minas, uma dos mais importantes para a consolidação
dos grandes projetos norte-mineiros, que tem sido um baluarte e um
dos parlamentares mais presentes e mais importantes na defesa do
Norte de Minas; Márcio Reinaldo, que, por diversas vezes, nos
convidou para participar das reuniões temáticas das Comissões da
Câmara Federal; José Militão, Deputado egresso desta Casa, uma
das pessoas mais competentes que conheço, que, infelizmente, não
retornará à Câmara Federal, mas mostrou a sua eficiência e interesse
na defesa de Minas Gerais, vítima de uma armação muito grande,
pois quem conhece a história política desse Deputado sabe
perfeitamente que não poderia estar no banco de réu, como está em
Brasília, pagando um preço muito alto, o seu mandato, pelo que lhe
fizeram, e esse Deputado participou na, defesa de Minas Gerais,
principalmente no que diz respeito à recriação da Sudene; Cleuber
Carneiro Brandão, também egresso desta Casa, que também
infelizmente não retornará a Brasília, embora tenha obtido uma bela
votação, sempre esteve na defesa da recriação da Sudene; e Saraiva
Felipe, do PMDB, reeleito, ex-Ministro, que teve uma participação
efetiva. São seis os Deputados que muito lutaram pela recriação da
Sudene.

Cabe também ressaltar o trabalho de dois órgãos da imprensa de
Montes Claros, o "Jornal de Notícias" e a "Gazeta Norte-Mineira", que
sempre nos lembraram de nossa obrigação de lutar pela recriação da
Sudene.

No passado, desfizeram a estrutura da Sudene sob a alegação de
corrupção e outras coisas mais. Criaram, em seu lugar, a Adene, uma
agência de desenvolvimento sem recursos, sem orçamento próprio e
sem pessoal qualificado para dar prosseguimento ao trabalho. Em
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quase uma década de existência, a Adene ainda não mostrou a que
veio. Não foi competente para cumprir suas obrigações.

Surge agora a perspectiva de recriação da Sudene. A Deputada Ana
Maria Resende, que aqui está, sabe também da importância da
Sudene para nossa região. Por isso, comemoramos nossa vitória no
Congresso Nacional com a votação definitiva do projeto e seu
encaminhamento ao Presidente, para sanção. Iniciaremos, agora, um
movimento de pressão junto ao Presidente da República.

Nesta manhã, nosso gabinete está expedindo 180 ofícios a todos os
Prefeitos do Norte de Minas e das regiões do Jequitinhonha e do
Mucuri e um requerimento a todas as Câmaras Municipais, para que
se manifestem com telegramas aos Deputados Federais, ao
Governador de Minas, ao Congresso Nacional e ao Presidente da
República solicitando a sanção imediata do projeto.

Destaco a participação do Governador Aécio Neves neste momento
decisivo para o Norte de Minas e aproveito a oportunidade para pedir
ao Vice-Governador eleito, Prof. Anastasia, que mobilize os
Deputados Federais da base, para pressionarem o Presidente Lula a
sancionar o projeto.

Este é um momento histórico para esta Casa. Eu já previa essa
vitória. Andava ansioso, porque o projeto não entrava na ordem do dia
nem havia acordo de Líderes, para que ele fosse votado. No entanto,
foi votado.

Congratulo-me com a Câmara Federal e com os seis Deputados que
defendem os interesses do Norte de Minas e do Jequitinhonha.
Espero, no mais tardar na próxima semana, voltar a este microfone,
para agradecer ao Presidente Lula a sanção do projeto mais
importante de todos os tempos para o Norte de Minas, qual seja a
recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
Brasileiro, para a qual Minas contribui com 180 Municípios e com uma
área territorial muito maior do que a de muitos Estados nordestinos.

Sem dúvida alguma, a volta da Sudene será a grande oportunidade
de desenvolvimento e progresso para o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 3? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 26/9/2005

Às 9h45min, comparecem no Colégio Nazareth, situado na R. Dom
Serafim, 435, Centro, no Município de Araçuaí, os Deputados André
Quintão e Jésus Lima, membros da Comissão de Participação
Popular. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Gomes e
Padre João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a implantação de
uma usina de biodiesel no Vale do Jequitinhonha. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre o assunto objeto desta reunião. Registra-se a presença dos
seguintes convidados: Angela Menin Teixeira de Souza,
Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento, representando os
Srs. Olavo Bilac Pinto Neto, Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior; José Antônio, Prefeito Municipal de
Araçuaí; Luis Carlos dos Anjos Freitas, representando José Sérgio
Gabrielli, Presidente da Petrobras; Marco Antônio Leite, Chefe da
Epamig no Norte de Minas, representando Baldonedo Arthur
Napoleão, Presidente da Epamig; Henrique Queiroz Borges, Técnico
da Emater de Araçuaí, representando José Silva Soares, Presidente
da Emater; Rogério Rocha Rafael, Presidente da Associação de
Prefeitos do Médio Jequitinhonha; a Sra. Maria do Carmo,
representando a Mesovales, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento, que
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deu origem a esta reunião, 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 taquigráfics. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 2 de dezembro de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente.

ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 1/1112006
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e os Deputados Chico Rafael e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Chico Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n2s
3.047/2006 em turno único (Deputado Chico Rafael, em virtude de
redistribuição); 3.444/2006 no 1 2 turno (Deputada Lúcia Pacífico); e
3.528/2006 no 1 9 turno (Deputado João Leite). Passa-se à 2 Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de
Lei nQ 3.04712006 em turno único (relator: Deputado Chico Rafael),
que recebeu parecer pela aprovação com a Emenda n2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, teve adiada a sua discussão em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Lúcia Pacífico.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2006.
Lúcia Pacífico, Presidente - João Leite.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.492/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Gurinhatã - 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
A referida entidade, em funcionamento desde 2001, possuicomo

finalidade primordial congregar as lideranças comunitárias, as
autoridades policiais e órgãos do sistema de defesa social, a fim de
planejar ações integradas de segurança que resultem na melhoria da
qualidade de vida dos moradores do Município de Gurinhatã.

Para alcançar seus objetivos, promove palestras, conferências e
debates visando à implantação de programas e sistemas de
autodefesa direcionados à comunidade local; colabora com o poder
público na manutenção e melhorias das instalações, dos
equipamentos e das viaturas públicas.

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

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

n2 3.49212006, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 28111/2006

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Moreira, Antônio Júlio e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonardo Moreira, 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 da pauta. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno
único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei ns 3.492/2006 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e
3.70012006 (relator: Deputado Antônio Julio). Registra-se a chegada
do Deputado Zé Maia, que passa a conduzir os trabalhos. Passa-se à
22 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n os 3.416/2006 (relator: Deputado
Weliton Prado); 3.635 e 3.671/2006 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues), que receberam parecer por sua aprovação. Os
Requerimentos ns 6.885, 6.890 e 6.929 a 6.932/2006, da Comissão
de Direitos Humanos, são retirados de pauta a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues. 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 Sargento
Rodrigues, em que solicita seja consignada nos anais desta Casa
manifestação de aplauso aos policiais do 38 BPM do Município de
São João dei-Rei, por sua participação exitosa em operação que
resultou na apreensão de mais de 300 kg de maconha e na prisão de
quatro criminosos; e Leonardo Moreira, em que requer seja enviado
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ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando-lhe que apure
eventual transgressão disciplinar por parte do comando do 20 BPM
no ato de entrega de novas viaturas policiais ao Município de Ouro
Fino. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Leonardo Moreira, Presidente - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual; é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Emendas ns 6 e 7 ao Substitutivo n Q 2 do
Projeto de Lei n 2 2.876/2005, no 1 9 turno (Deputado Paulo Piau); e
Projeto de Lei n 2 3.681/2006, em turno único (Deputado Doutor
Ronaldo). Passa-se à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n 2s 3.499 e 3.578/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); e
3.603/2006 (relator: Deputado João Leite), que receberam parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n 9 s 6.928 e 6.95112006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2 s 2.53012005,
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3.547 e 3.513/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto e Padre
João, em que solicitam realizar-se audiência pública para conhecer os
estudos técnicos de identificação da localização, da dimensão e dos
limites da Serra do Ouro Branco e debater a criação do Parque
Estadual da Serra do Ouro Branco; Elisa Costa e Laudelino Augusto,
solicitando realizar-se audiência pública para apresentação, pelos
técnicos do Poder Executivo, do estudo de viabilidade econômico-
financeira, social, ambiental e operacional do Projeto Vida no Vale e
de criação das subsidiárias da Copasa-MG. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Carlos Gomes - Arlen

Santiago.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO N Q 3.77712006

Altera a Resolução n 5.198, de 21 de maio de 2001, estabelece
critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O § 1 do art. 1 1 da Resolução n 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se o anexo
dessa resolução:

"Art.
§ 1 Q - A abrangência das atribuições das unidades a que se refere o

inciso III do "caput" deste artigo será definida em deliberação da
Mesa.".

Art. 2°-O § 32 do art. 1 da Resolução & 5.198, de 21 de maio de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1- ( ... )
§ 3 - A forma de provimento das posições do Sistema de

L4



45!

Gerenciamento e Assessoramento da Secretaria da Assembléia,
mantidos a remuneração e os requisitos previstos na legislação em
vigor, será definida em regulamento, exigindo-se que o candidato
tenha obtido aprovação em avaliação global de desempenho nos dois
anos anteriores à nomeação ou designação para exercício de cargo
ou função, conforme condições previstas em regulamento próprio.".

Art. 39 - O art. 2 Q da Resolução n9 5.198, de 21 de maio de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 2 - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e
recrutamento limitado, mantidas a mesma codificação e remuneração
e as atribuições previstas no art. 63 da Resolução n 9 3.800, de 30 de
novembro de 1985.

§ l - O provimento do cargo de que trata este artigo é de
competência da Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia
Legislativa.

§ 2 - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este
artigo:

- ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de
cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de Procurador;

li - idoneidade e reputação ilibada;
III - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 39 grau,

com membro da Mesa da Assembléia.
§ 39 - o ocupante do cargo a que se refere este artigo será

automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa que o
houver nomeado.

§ 49 - São competências da Diretoria-Geral as estabelecidas no
inciso II do art. 22 da Deliberação da Mesa n9 458, de 31 de agosto de
1990.".

Art. 49 - O art. 39 da Resolução n9 5.198, de 21 de maio de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 39 - o cargo de Secretário-Geral da Mesa é de provimento em
comissão e recrutamento limitado, mantidas a mesma codificação e
remuneração e as atribuições previstas no art. 62 da Resolução n9
3.800, de 30 de novembro de 1985.

§ j9 - o provimento do cargo de que trata este artigo é de
competência da Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia

rC



452

Legislativa.
§ 2 - São requisitas para o exercício do cargo de que trata este

artigo:
- ocupação, na data da nomeação, por pelo menos doze anos, de

cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de Procurador;
II - idoneidade e reputação ilibada;
III - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3 Q grau,

com membro da Mesa da Assembléia.
§ 39 - O ocupante do cargo a que se refere este artigo será

automaticamente exonerado ao final do mandato da Mesa que o
houver nomeado.

§ 49 - São competências da Secretaria-Geral da Mesa as
estabelecidas no inciso 1 do art. 2 9 da Deliberação da Mesa n 2 458, de
31 de agosto de 1990.".

Art. 59 - O art. 8 2 da Resolução n 2 5.216, de 12 de agosto de 2004,
que autoriza a Assembléia Legislativa a celebrar, em nome do Estado,
transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão de vencimentos e proventos e da
complementação de pensão em Unidades Reais de Valor - URVs -,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8 - Os interessados a que se referem os incisos 1 a IV do
"caput" do art. 12 desta resolução terão até o dia 30 de junho de 2007
para celebrar a transação ou o acordo.".

Art. 6 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2006.
Mesa da Assembléia
Justificação: O projeto de resolução ora apresentado visa promover

alterações específicas e pontuais na dinâmica de funcionamento
administrativo da Casa. Para isso, suprime a exigência de que, para o
provimento de posições no sistema de gerenciamento da Secretaria
da Assembléia, o candidato seja integrante do Banco de
Desenvolvimento do Servidor - BDS. Essa providência é necessária,
pois esse Banco encontra-se, na prática, desativado e sem novos
ingressos há um tempo razoavelmente longo, fato que traz potenciais
dificuldades para a administração.

Outro aspecto da proposição diz respeito aos requisitas para o
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provimento dos cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da
Mesa. Nesse ponto, procurou-se dar tratamento idêntico aos dois
cargos que ocupam, nos termos do art. 12, II, da Resolução n 2 5.198,
de 21 de maio de 2001, o segundo grau na hierarquia administrativa
da Assembléia.

A matéria é de competência exclusiva da Assembléia Legislativa,
conforme dispõe o art. 62 da Constituição do Estado, e de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, nos termos do art. 66, 1, "d", da
Carta política mineira.

A Resolução n2 5.216, de 2004, estabeleceu as condições para a
celebração de acordo extrajudicial ou transação judicial, conforme o
caso, para que o servidor recebesse os valores relativos à diferença
decorrente da conversão dos vencimentos percebidos em abril de
1994 em Unidades Reais de Valor - URVs. Esse direito foi
reconhecido a partir de 1°-17/2002.

A proposta tem o objetivo de alterar o prazo para o servidor celebrar
o acordo ou a transação, estendendo-o para cinco anos, em
consonância com o período da prescrição qüinqüenal.

Em virtude da relevância desta proposição, contamos com sua
aprovação pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 79, VIII, 'a', do. Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.373/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.373/2006
tem como objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora
Maria Elizabeth Viana à Escola Estadual de Roça Grande, localizada
no Município de Sabará.

Examinada preliminarmente a matéria 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, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O nome de Maria Elizabeth Viana foi indicado pelo colegiado da
Escola Estadual de Roça Grande, em reunião realizada em 7/4/2006,
o qual homologou, por unanimidade dos votos de seus membros, a
denominação para a referida unidade de ensino.

Ela iniciou sua vida profissional como professora. Trabalhou 22 anos
na Escola Estadual de Roça Grande como professora e Vice-Diretora,
com seriedade e compromisso com as causas fundamentais da
educação. E pertinente, pois, a homenagem que se pretende prestar a
essa profissional competente, amiga de todos e querida por alunos,
pais e colegas de trabalho.

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

3.373/2006, em turno único.
Sala das Comissões. 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.473/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora
das Neves à Escola Estadual do Bairro Santinho, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
De acordo com o autor da projeto, a proposta de se dar o nome de

Nossa Senhora das Neves à Escola Estadual do Bairro Santinho, no
Município de Ribeirão das Neves, resulta de pedido formulado pelo
colegiado desse educandário, que, em reunião realizada em
27/6/2005, o homologou por unanimidade de votos.

E relevante lembrar que Nossa Senhora das Neves é a padroeira de
Ribeirão das Neves, certamente devido à lenda de que ela teria
aparecido para alguns fiéis, no alto do morro que separa o centro

ai



455

comercial do Bairro Santa Martinha, aparentando beleza e altivez e
com os pés cobertos de uma neve extremamente branca, semelhante
ao gelo, pedindo-lhes que rezassem muito pelo povo da cidade.

Ante essas considerações, a alteração de nome da escola, para se
prestar homenagem à figura de Nossa Senhora das Neves, se nos
afigura uma medida justa e oportuna.

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

3.473/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI M
3.533/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sávio Souza Cruz, objetiva
declarar de utilidade pública a Creche Helena Dipe da Silva, com sede
no Município de Muzambinho.

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
A Creche Helena Dipe da Silva, entidade civil sem fins lucrativos,

busca desenvolver um importante trabalho na área da assistência
social em benefício das crianças e dos adolescentes carentes de
Muzambinho.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura realizar atividades
de inclusão, oferecendo aos seus assistidos acompanhamento
familiar, alimentação, reforço escolar, formação humana e atividades
ocupacionais. Ao promover sua integração social, capacita-os para o
exercício da cidadania e contribui para a melhoria da sua qualidade de
vida.

Pelo que foi exposto, 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

3.533/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.573/2006

Comissão de Educação, Ciência. Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Atletas de Contagem - Apac -, com sede nesse Município.

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
De acordo com o art. 1 2 do seu estatuto constitutivo, a Associação

dos Pequenos Atletas de Contagem é instituição civil sem fins
lucrativos e que tem por finalidade proporcionar aos seus filiados
cultura, lazer, assistência social e a prática desportiva em várias
modalidades amadoras.

Em decorrência da importância social de suas atividades,
desenvolvidas em beneficio de seus associados e da comunidade em
geral, essa entidade se faz merecedora do pretendido título estadual
declaratório de utilidade pública.

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

3.573/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.589/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Verbo Eterno - AVE -, 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. Vem ela agora a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se a Associação Verbo Eterno de entidade civil sem fins

lucrativos, que busca desenvolver uni importante trabalho na área da
assistência social, em benefício das crianças e dos adolescentes
carentes da Capital mineira.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura realizar ações de
inclusão, oferecendo a seus assistidos acompanhamento familiar,
alimentação, formação humana e espiritual, cursos profissionalizantes
e atividades ocupacionais. Promovendo sua integração social,
capacitando-os para o exercício da cidadania, contribui para melhoria
da sua qualidade de vida.

Pelo que foi exposto, ela está habilitada a receber o título de
utilidade pública.

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

3.589/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.611/2006

Comissão de Educação, Ciência Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Atlética União, com
sede no Município de Curvelo.

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,
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"a" do Regimento Interno.
Fundamentação

Nos termos do art. 1 do seu estatuto constitutivo, a Associação
Atlética União é entidade civil sem fins lucrativos e que tem por
finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas,
culturais e desportivas, estas em várias modalidades amadorísticas
especializadas, especialmente o futebol, tanto masculino quanto
feminino.

Em decorrência da importância social de suas iniciativas, realizadas
em prol de seus associados e da comunidade em geral, essa entidade
se faz merecedora do pretendido título declaratório de utilidade
pública.

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

n2 3.611/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator,

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.692/2006

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Corporação Musical União
Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas.

A proposição foi enviada á 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, em funcionamento desde 1953, tem por

finalidade a manutenção, em sua sede, de uma banda de música,
além de ministrar o ensino gratuito da arte musical para o
aperfeiçoamento dos seus integrantes e a formação de novos
músicos. Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural da
população e se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e
festivas, tornando-se merecedora do título de utilidade pública.



459

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

ng 3.692/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.693/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por
objetivo alterar a denominação da Escola Estadual Bem-Me-Quer,
situada no Município de Ituiutaba, para Escola Estadual de Educação
Especial Risoleta Guimarães Tolentino Neves.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 9 1, que apresentou.
Agora, vem ele a este órgão colegiado a fim de ser apreciado
conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento interno.

Fundamentaçãõ
A trajetória de vida de Risoleta Guimàrães Tolentino Neves dá

suporte à homenagem que o Deputado Zé Maia faz ao propor seu
nome para denominar a referida escola estadual.

Nasceu em 20/7/17, em Cláudio, Distrito de São João dei-Rei, e, em
1938, casou-se com Tancredo Neves. Tiveram três filhos, além de oito
netos e oito bisnetos; entre sua descendência figuram pessoas
ilustres, como o atual Governador do Estado de Minas Gerais.

A homenageada encarnou os valores: e as virtudes da mulher
mineira, notabilizando-se por sua postura sempre discreta e pela
solidariedade permanente com os humildes e carentes.

Além de justa a homenagem, a mudança do nome faz-se necessária
por já existir no Município uma escola da Apae com a denominação
Bem-Me-Quer, o que costuma gerar confusões para a comunidade.

Ressalte-se, por fim, que a Emenda n9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem a finalidade de denominar a
unidade escolar com o nome pelo qual a homenageada era mais
conhecida: Risoleta Neves.
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É justo, portanto, reverenciar a sua memória, perpetuando-a por
meio da denominação ora proposta.

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

3.693/2006 em turno único, com a Emenda n Q 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.723/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por escopo dar a denominação de Escola Estadual Emília Maria Diniz
à escola estadual situada na Rua Luiz Lourenço Cantamissa, n 2 268,
Distrito de São João da Figueira, Município de Durandé.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem ela, agora, a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Esclarece o Governador do Estado que a apresentação do projeto

de lei em tela resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio, situada no Distrito de São
João da Figueira, no Município de Durandé. Com  efeito, em reunião
realizada no dia 27/3/2006, os seus membros homologaram, por
unanimidade de votos, a indicação do nome de Emilia Maria Diniz
para denominar essa unidade escolar.

Nascida em 1906, em São João da Figueira, e falecida em 1995,
essa querida personalidade, na simplicidade de sua existência,
embora nunca tenha sido alfabetizada, reconhecia na educação um
bem precioso e insubstituível para o futuro das crianças. Por isso
iniciou nessa pequena localidade o incentivo dos pais pela
permanência dos filhos na escola.

Sensível na arte de contar histórias e hábil parteira, muitas foram as
crianças que nasceram sob seus cuidados.
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Como reconhecimento ao seu carisma e à relevância dos serviços
prestados à comunidade, pretende-se, agora, adotar o seu nome para
denominar o referido educandário.

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

3.723/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 3.694/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera dispositivos da Lei n 2 14.693, de 30/7/2003, que institui o
Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da administração pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/11/2006, 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, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitiitivo n 2 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria
quanto aos aspectos relativos ao mérito.

Fundamentação;
O projeto de lei em análise propõe alterações à lei que instituiu o

Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Estado, prevendo a
fixação de critérios e diretrizes mais claros para o seu cálculo e o
fortalecimento do vínculo entre o referido adicional e o resultado da
avaliação de desempenho do servidor.

Como já bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, o
intuito da proposição é tornar mais clara e efetiva a referida legislação.

O ADE é um adicional remuneratório concedido em razão do
desempenho dos servidores que se esmerarem no exercício de suas
funções. Nos termos da legislação vigente, poderá atingir o valor
máximo de 70% do vencimento básico do servidor, calculado segundo
os seguintes critérios: 40% do ADE referentes ao alcance das metas
institucionais do órgão de exercício do servidor; 50% relativos ao
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desempenho do servidor em avaliação anual de desempenho do
período anterior: e 10% referentes à formação e ao aperfeiçoamento
individual do servidor.

A proposição em exame pretende alterar a fórmula de cálculo do
ADE. Para tanto, estabelece que somente fará juz ao adicional o
servidor que houver concluído o estágio probatório e obtido resultado
satisfatório na Avaliação de Desempenho Individual - ADI - ou na
Avaliação Especial de Desempenho - AED. A sua concessão está,
ainda, vinculada ao alcance de resultado satisfatório na execução
física das ações integrantes dos programas finalísticos do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - do órgão ou da entidade
a que estiver vinculado o servidor.

Nos termos das alterações propostas no projeto em análise, a
avaliação institucional deixa de constituir base de cálculo para o ADE,
tornando-se, apenas, um fator condicionante para determinar se cada
órgão ou entidade poderá fazer juz à totalidade dos recursos
disponíveis para o pagamento do adicional.

Ademais, houve um aprimoramento no tocante à apuração do
resultado dos órgãos e das entidades, a qual não está mais
condicionada ao Acordo de Resultados, uma vez que este não pode
ser celebrado por todas as instituições.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1
ao projeto, que o aprimorou muito, especialmente quanto à técnica
legislativa. O referido substitutivo trouxe para o projeto previsões e
conceitos imprescindíveis ao entendimento e à aplicação da lei do
ADE.

Por fim, vale destacar que o ADE foi concebido no ano de 2003, no
contexto da reforma administrativa do governo do Estado, que nesse
ano instituiu o denominado choque de gestão.

Entre as proposições aprovadas, destaque-se a Emenda à
Constituição n 9 57, de 2003, que vedou a concessão de acréscimo
pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço - qüinqüênio - ao
servidor que ingressasse no serviço público após a data da publicação
da referida emenda. O ADE foi instituído em substituição ao adicional
por tempo de serviço para o servidor que houver ingressado no
serviço público após a promulgação da emenda ou que fizer a opção
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prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado e que cumprir os requisitos
estabelecidos na legislação.

Entendemos que a instituição do ADE é medida que busca a
eficiência no serviço público e a valorização do servidor em face do
seu desempenho, indo ao encontro dos princípios e das normas
orientadores da administração pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.694/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dilzon Meio, relator - Antônio Júlio -

Gustavo Valadares - Ricardo Duarte.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.695/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n Q 15.470, de 13/1/2005.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 2/1112006, preliminarmente
foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do Substitutivo n9 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, com a
Emenda n 2 1, que apresentou ao Substitutivo n Q 1.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa alterar a Lei n 15.470, de 2005, que

institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais do Estado. De acordo
com a mensagem enviada pelo Poder Executivo, que acompanha o
projeto, a proposição regulariza a situação dos servidores públicos
estaduais do extinto órgão 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 n9
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11.050, de 19/1/93. Ressalta ainda que essa regularização atende ao
anseio dos servidores da Imprensa Oficial e institui 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.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, apresentou o Substitutivo n 2 1, que promove
adequações de técnica legislativa e corrige incompatibilidade legal
com relação ao ingresso na carreira do quadro de pessoal da
Imprensa Oficial. Em sua análise de mérito, a Comissão de
Administração Pública corrobora o entendimento do Poder Executivo,
que pretende corrigir a situação de servidores da Imprensa Oficial, e
ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu o direito dos
servidores inativos beneficiados pela proposição. No entanto, visando
dar clareza ao art. 1 9 do Substitutivo n 2 1, notadamente no que diz
respeito ao cálculo dos valores dos proventos que ora se propõe
assegurar, a Comissão de Administração Pública apresentou a
Emenda n 9 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, ressaltamos que, se aprovado, o projeto
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
ng 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, de acordo com o Ofício n 2 777, de 23111/2006,
enviado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o
impacto financeiro anual decorrente da regularização da situação dos
servidores inativos do extinto órgão autônomo Imprensa Oficial
corresponde a R$3.931.218,06. Ressalta ainda que tal valor está em
conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, julgamos necessário aprimorar a redação da Emenda fl2 1
ao Substitutivo n2 1, convertendo o disposto no § 1 2 do art. 1 9 em
"caput", por meio da Subemenda n 2 1 à Emenda n Q 1, da Comissão de
Administração Pública.

Conclusão
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Em lace do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.69512006, no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Subemenda n i à Emenda n Q 1, a
seguir apresentada.

Subemenda n2 1 à Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 9 do Substitutivo n 2 1 a seguinte redação:
"Art. 12 - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo

do extinto órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais, transformado em autarquia nos termos da Lei n°11.050, de 19
de janeiro de 1993, nominalmente identificados em resolução do
Secretário de Estado de Governo e do Diretor-Geral da Imprensa
Oficial, serão posicionados, por meio de decreto, na estrutura das
carreiras de que trata o inciso III do art. 32 da Lei n2 15.470, de 13 de
janeiro de 2005, observada a correlação constante no anexo desta lei,
apenas para fins de percepção dos proventos de aposentadoria.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir da data de publicação desta lei.".

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa

Costa - José Henrique - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N 2 87/2004
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à

Constituição n 2 87/2004 objetiva alterar a alínea 'b" do inciso 1 do art.
106 da Constituição do Estado.

Aprovada no l Q turno, a proposição retorna a esta Comissão
Especial para receber parecer para o 2 2 turno de tramitação,
consoante preceitua o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela objetiva alterar a redação do art. 106, inciso 1.

alínea "b", da Constituição do Estado. Cuida-se do dispositivo
constitucional referente ao processamento é julgamento, pelo Tribunal
de Justiça, de crimes comuns e de responsabilidade cometidos por
determinadas autoridades. E oportuna a transcrição do preceito
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constitucional:
"Ari. 106 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições

previstas nesta Constituição:
- processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das

justiças especializadas:
(...)
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 Q do art. 93,

os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juizes de
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos
Municipais, nos crimes comuns e nos de responsabilidade".

A proposta em exame, objetiva alargar o rol de autoridades sujeitas
ao foro privilegiado, nele incluindo o Chefe da Polícia Civil, ao
fundamento de que este possui "status" de Secretário de Estado.

Com efeito, reiteramos, nesta oportunidade, as razões aduzidas por
ocasião do exame da matéria em 1 2 turno, quando deixamos
consignado que a reforma administrativa empreendida pelo governo
estadual transferiu para a estrutura da Polícia Civil, no âmbito da
Secretaria de Estado de Defesa Social, os órgãos e as unidades
integrantes da extinta Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Além disso, por meio dessa reforma, foi criado o cargo de Chefe da
Policia Civil, com a incumbência de dirigir o órgão autônomo Polícia
Civil, com as atribuições que, anteriormente, cabiam ao Secretário de
Estado de Segurança Pública. Tais modificações foram feitas pelas
Leis Delegadas ns 49, de 2/1/2003, e 101, de 29/1/2003.

Conforme havíamos dito no mencionado parecer, a Constituição da
República confere aos Estados membros a prerrogativa de organizar
sua Justiça, observando-se, naturalmente, os princípios
constitucionais. A esse propósito, a Carta mineira, ao tratar do foro
especial em razão de prerrogativa de função, buscou conferir à
matéria tratamento similar àquele constante da Constituição Federal.
A proposta em exame, ao preconizar a inclusão do Chefe da Polícia
Civil entre as autoridades que gozam de foro especial, não foge a
essa simetria de tratamento, porém busca adaptar tal simetria a uma
peculiaridade de nosso Estado. De fato, se a Constituição da
República estabelece o foro especial para o Ministro de Estado, a
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Carta mineira prevê o mesmo para o Secretário de Estado. Como o
Chefe da Polícia Civil assumiu atribuições próprias do antigo
Secretário de Estado de Segurança Pública, é natural que lhe seja
aplicável o foro especial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n 2 87/2004.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Elbe

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

1.776/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.776/2004, de autoria da Comissão de
Participação Popular, que institui o Dia Estadual dos Surdos, 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°1.776/2004
Institui o Dia Estadual dos Surdos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia Estadual dos Surdos, a ser

comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djal ma

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

2.088/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.088/2005, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Carmópolis de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado no 21
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turno, na forma do vencido no 1 °turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N°2.088/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de

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

Carmópolis de Minas imóvel com área de 25.045m 2 (vinte e cinco mil
e quarenta e cinco metros quadrados), situado na localidade de
Graminha, naquele Município, registrado sob n°3.460, a f Is. 161 do
Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
construção de um conjunto habitacional, em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de registro
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.442/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.442/2005, de autoria do Deputado Fahim
Sawan, que altera o art. 1° da Lei n° 12.615, de 23 de setembro de
1997, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, 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 N°2.44212005
Altera o art. l°da Lei n° 12.615, de 23 de setembro de 1997, que

institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - A Semana Estadual de Prevenção às Drogas, instituída no

art. 1° da Lei n° 12.615, de 23 de setembro de 1997, passa a ser
realizada, anualmente, nos dias 19 a 26 de junho.

Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a
semana a que se refere o "caput" será definida pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, por meio da
Subsecretaria Antidrogas.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

2.744/2005
Comissão de Redaão

O Projeto de Lei n° 2.74412005, de autoria do Deputado Zé Maia,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das
Alagoas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.744/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das

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

Conceição das Alagoas imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), localizado no Distrito dos Pondianos, naquele Município,
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registrado sob n° 24.028, a f Is. 138 do Livro 3-Y, no Cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se à
implantação da Escola Municipal Querobino Gomindes.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER SOBRE A EMENDA Ng 2, APRESENTADA NO 1 9 TURNO,

AO PROJETO DE LEI N 1 3.467/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, apresentado pelo Governador do

Estado, fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 61712006, 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,
constitucional idade e legalidade da proposta, e a Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a
Emenda n 2 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, manifestou-se favorável ao projeto e também à
referida emenda.

Na fase de discussão do projeto no l Q turno, foi apresentada a
Emenda n2 2 em Plenário, cabendo a esta Comissão examinar o seu
mérito, nos termos do § 29 do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Objetiva o Projeto de Lei n 2 3.467/2006 aumentar o efetivo da Polícia

Militar, passando-o de 48.045 integrantes para 51.669, entre oficiais e
praças, e, com isso, melhorar o atendimento das políticas de
segurança pública e de defesa social gestadas para o Estado.

A proposta veio devidamente acompanhada do relatório do impacto
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financeiro, conforme ofício enviado pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar. O documento é bastante detalhado e faz projeções até para o
ano de 2010.

Sobre o conteúdo que encerra, a proposta determina que o
preenchimento dos quadros de oficiais e de praças da Polícia Militar
se dará mediante o aumento de até 20% dos limites previstos para os
anos de 2007, 2008 e 2009, respeitados os limites fixados para o ano
de 2010, conforme definido no anexo que acompanha o projeto. Ainda
de acordo com a proposição, em seu art. 49 , 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.

A Emenda n2 2, ora analisada, pretende que o efetivo da Polícia Civil
do Estado, até o ano de 2010, seja aumentado na mesma proporção
do efetivo da Polícia Militar. Ademais, o detalhamento e a distribuição
do efetivo da Polícia Civil, segundo a emenda, deverá ser
estabelecido em resolução do Chefe da Polícia Civil.

A proposta encontra alguns obstáculos. Primeiramente, qualquer
estimativa de aumento do efetivo da Policia Civil, como de qualquer
outro órgão estadual, deve vir acompanhada do impacto financeiro,
sob pena de desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal- Ademais,
definir a mesma proporção atribuída à Polícia Militar é algo bastante
temerário. O aumento do número de servidores deve ser definido
conforme a expectativa de demanda para Ø órgão, que não há como
ser a mesma em dois distintos organismos públicos, ainda que atuem
em áreas afins. A proposta, ao menos formalmente, não foi precedida
dos estudos necessários. Finalmente, não se pode, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade, remeter para resolução o
detalhamento e a distribuição do efetivo da Polícia Civil.

Conclusão
Somos, por essas razões, pela rejeição da Emenda n 2 2,

apresentada ao Projeto de Lei n 2 3.467/2006.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dilzon

Meio - Ricardo Duarte - Dinis Pinheiro - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 929 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 115 LEGISLATURA, EM 5/12/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.775
e 3.776/2006 - Projeto de Resolução n 9 3.777/2006 - Requerimentos
n 2s 7.005 a 7.039/2006 - Requerimentos dos Deputados Gil Pereirã e
outros, Weliton Prado e Rogério Correia - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Política Agropecuária e dos
Deputados Antônio Andrade e Elmiro Nascimento (3) - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Elisa Costa e dos Deputados João
Leite, Domingos Sávio e Edson Rezende - 22 Parte (Ordem do Dia): 1
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Weliton Prado e Gil Pereira e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 1.77612004 e 2.088, 2.442 e 2.744/2005;
aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar -

Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - .Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira -
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Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Sávib Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Célio Moreira, 1 9-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	 -

OFICIOS
Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, em atenção ao

Ofício n 2 2.000/2006/SOM, indicando o Sr. Ofício Reis para
acompanhar as atividades da Comissão Especial das Pessoas
Desaparecidas. (- A Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas.)

Do Sr. Eros Grau, Ministro do STF, solicitando informações para
instruir o processo a que se refere.

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, convidando esta Assembléia a participar da audiência pública
com vistas à contratação de empresa para a construção da nova sede
desse Tribunal.

Do Sr. Luiz Carreira, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, convidando
esta Assembléia a participar do Seminário sobre Legislação
Concorrente em Meio Ambiente, promovido por essa Câmara.

Do Sr. José Militão, Presidente da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, em

'-A
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atenção ao Ofício n Q 2.000/2006/SGM, comunicando a impossibilidade
de indicar representante do órgão para acompanhar as atividades da
Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas e solicitando o envio
de relatórios dessa Comissão. (- A Comissão Especial das Pessoas
Desaparecidas.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
informando da impossibilidade de participar de reunião, a convite da
Comissão de Educação, para debater o Parecer CNE/CEB n
38/2006, que inclui as disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do
ensino médio. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Desenvolvimento
Social e Esportes, salientando a importância do evento cívico
promovido por esta Casa no transcurso do Dia Nacional da
Consciência Negra.

Do Sr. Rogério Antonio Coser, Gerente-Geral da Unale-DF,
solicitando informações acerca de ofício encaminhado a esta Casa
que versa sobre minuta de proposta de emenda à Constituição que
tem como objeto o aumento da capacidade de legislar no âmbito dos
Poderes Legislativos Estaduais.

Do Sr. Ricardo Ávila de Almeida, Presidente da Câmara Municipal
de Leopoldina (2), solicitando informações acerca da atual situação da
Lei n 15.757, que autoriza o Executivo a isentar de ICMS a aquisição
de automóvel para a utilização por pessoa portadora de deficiência
física, visual, mental severa ou autista, e da existência de proposição
em tramitação na ALMG que concede isenção em transporte
intermunicipal para idosos com renda mensal inferior a dois salários
mínimos.

De Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, encaminhando cópia da Indicação n 2 1.01012006,
apresentada pelo Vereador Rogério Bueno, para apreciação desta
Casa. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Salvador Franceli Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Mogi Guaçu (SP), encaminhando cópia de moção aprovada por essa
Casa, a partir de proposta do Vereador Sebastião Francisco Teodoro,
na qual se apela ao governo federal com vistas a que sejam
destinados recursos financeiros suficientes aos hospitais conveniados
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com o SUS. (- À Comissão de Saúde.)
Do Sr. Rubens Felipe dos Santos, Presidente da Câmara Municipal

de Ibiraci, encaminhando cópia de moção aprovada por essa Casa, a
partir de proposta do Vereador Hélio Antônio de Lima, na qual se
repudia o tratamento dado pelo governo do Estado à Escola Estadual
de Ibiraci. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Marcos Tito, Presidente da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, dando ciência da conquista, por esse órgão, do Troféu
Ouro na edição de 2006 do Prêmio Qualidade e Produtividade do
Registro Mercantil, outorgado pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Seção Minas
Gerais da OAB, agradecendo o envio do Relatório Final da Comissão
Especial do Protocolo de Quioto.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei n 2s 3.056, 3.340 e
3.389/2006. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos respectivos
projetos.)

Do Sr. Antônio Carlos Corrêa de Faria,! Delegado-Geral de Polícia,
dando ciência da indicação do nome da Bel 2 Cristina CoeIli Cicarelli
Masson, Delegada de Polícia, para integrar a Comissão Especial das
Pessoas Desaparecidas. (- A Comissão Especial das Pessoas
Desaparecidas.)

Do Sr. Evandro Lopes da Costa Teixeira, Juiz da 5 Vara de
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte,
solicitando a esta Casa lhe seja informado : se no período de 1998 até
a data da expedição da correspondência tramitou projeto de lei que
tratasse do disposto no art. 37, X, da Constituição da República.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n
2.982/2006, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n2 2.982/2006.)

Da Sra. Maria Angela de O. C. Monteiro, Diretora da Escola
Estadual de Ibiraci, manifestando sua discordância à Moção n2
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002/2006, aprovada pela Câmara Municipal de Ibiraci a partir de
requerimento do Vereador Hélio Antônio de Lima. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. lvanir Gorgosinho, Assessor de Gabinete do Prefeito
Municipal de Contagem, prestando informações relativas ao
Requerimento n 2 6.875/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de 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. Maria Angela Carvalho Dias Coelho, Secretária-Geral do
lpsemg, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.623/2006, do Deputado Fahim Sawan.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do
Secretário de Transportes e Obras Públicas (5), encaminhando cópias
dos convênios que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior prestando
informações relativas ao Requerimento n 9 6.82212006, da Comissão
Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses. (- A Comissão
Especial Contra a Invasão dos Produtos Chineses.)

Do Sr. Vilson Amaral, Diretor da Escola Estadual Paula Frassinetti,
em São Sebastião do Paraíso, solicitando a transferência da cadeia
pública desse Município para a zona rural. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Da Sra. Márcia de Castro Magalhães, Coordenadora-Geral do
Sinjus-MG, encaminhando exemplar da 'Cartilha Assédio Moral". (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sra. Christina Marândola, Assessora de Comunicação Social da
Fhemig, encaminhando catálogo de obras finalizadas - período
2004/2006 - dessa fundação. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Vandir Santos, manifestando sua insatisfação contra o
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tratamento dado aos servidores da Secretaria de Educação relativo a
questões salariais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n2 3.476/2006.)

Do Sr. Ricardo de Oliveira Lira, Diretor de Gestão Interna substituto
do Ministério da Cultura, comunicando a liberação de recursos para o
Estado relativos a convênios que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc-MG,
fazendo considerações sobre a importância dessa entidade para a
sociedade brasileira e sobre a redução de sua capacidade de
prestação de serviços em razão da perda de receita proveniente de
tributos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Sérgio Carvalho, Diretor Executivo da Amoc-MG, solicitando
aprovação de emendas para que as associações microrregionais
possam adquirir máquinas para seus Municípios. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n 2 3.645/2006.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.775/2006
Declara de utilidade pública a Irmandade do Congado do Rosário -

Icor -. com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade do Congado

do Rosário, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: Fundada em 9/12/81, a Irmandade do Congado do

Rosário - Icor - está situada na Rua Antônio Basílio, 193, Bairro
Rosário, na cidade de Formiga. Sua diretoria é composta por
membros de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela
função que exercem.
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Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
que tem como principais finalidades a assistência social a grupos
vulneráveis, o combate à fome e à pobreza, por meio de campanha de
distribuição de alimentos, agasalhos e materiais de construção, e
ajuda a pessoas carentes nas suas necessidades básicas, 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
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 3.776/2006
Declara de Utilidade Pública o Centro de Apoio e Recuperação de

Dependentes Químicos Betei - Cerb.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio e

Recuperação de Dependentes Químicos Betei - Cerb, com sede à
Rua Faraday, n 2 151, fundos, Bairro Bela Vista, no Município de
Curvelo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2006.
Doutor Viana
Justificação: O Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes

Químicos Betei - Cerb, de Curvelo, Minas Gerais, fundado em
11/8/2004, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
seu estatuto registrado no Cartório das Pessoas Jurídicas de Curvelo,
Minas Gerais, sob o registro n2 4.035, livro n 2 15.

O referido Centro tem por objetivos a promoção de atividades e
programa de apoio e recuperação de dependentes químicos, a
assistência e orientação aos familiares dos recuperandos, a
assistência à saúde física e mental dos recuperandos, e a promoção
de ações que visem ao crescimento espiritual do recuperando e seu
posterior engajamento na vida social e de atividades sócio-educativas,
profissionalizantes, esportivas e de lazer para os recuperandos, entre
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outros previstos em seu estatuto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 9 7.005/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que
sejam mantidas e incrementadas atividades de organização social e
de extensão rural direcionadas à agricultura familiar em
assentamentos de reforma agrária.

N 9 7.006/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
seja incluída no PPAG e no Orçamento parta 2007 ação direcionada a
garantir recursos para que a Secretaria de Agricultura realize
audiências públicas e atividades de capacitação em política de
desenvolvimento territorial e agrário. (- Distribuídos à Comissão de
Política Agropecuária.)

N 2 7.00712006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a
que seja garantida a indenização ou b reassentamento para os
pequenos posseiros em área de unidades de conservação.

N4 2 7.008/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
seja incluída no PPAG e no Orçamento para 2007 ação direcionada a
garantir recursos para que a Secretaria de' Meio Ambiente promova a
recuperação ambiental de áreas degradadas. (- Distribuídos à
Comissão de Meio Ambiente.)

NQ 7.009/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
sejam incluídos no PPAG e no Orçamento para 2007 recursos para a
realização da Feira da Agricultura Familiar-Agriminas.

N 2 7.010/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
sejam incluídos no PPAG e no Orçamento para 2007 recursos para a
distribuição de sementes agrícolas para os agricultores familiares.

N 2 7.011/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
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seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que
seja garantida a realização das ações relativas à assistência técnica,
extensão rural e transferência de tecnologia para a agricultura familiar.
(- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

7.012/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia com
vistas a que seja incluída, no PPAG e no Orçamento para 2007, ação
direcionada a promover a articulação do Programa Estadual de
Biodiesel por meio dessa Secretaria. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N 9 7.013/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
sejam priorizadas, entre os planos orçamentários do Estado, ações
relacionadas à agricultura familiar.

N 2 7.014/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
seja incluída, no PPAG e no Orçamento para 2007, ação direcionada
a garantir recursos para que a Secretaria de Agricultura, em parceria
com a Fetaemg, desenvolva campanhas para aumentar o consumo de
leite no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N Q 7.015/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que
sejam ampliados os canais de discussão com os movimentos sindicais
de trabalhadores rurais quanto às questões pertinentes à formulação e
condução de políticas educacionais que interessam a essa categoria.
(- A Comissão de Educação.)

N 2 7.016/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que
seja realizada, por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
ação direcionada a implementar postos de fiscalização do uso de
produtos agrotóxicos e a implantar programas de educação sanitária.
(- A Comissão de Política Agropecuária.)

M 7.017/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
de fundo de incentivo e fomento às associações e cooperativas de
catadores de material reciclável. (- A Comissão do Trabalho.)
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N 9 7.018/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que
seja dado prosseguimento e ampliação progressiva do alcance do
Programa de Educação Afetivo-Sexual - Peas. (- A Comissão de
Educação.)

N2 7.019/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes com vistas à criação de grupos de formação regionalizados
do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente.

N 9 7.020/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Superintendência da Criança e do Adolescente
com vistas a que seja elaborado Plano Estadual de Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente.

N.I 7.021/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes com vistas a que a Secretaria de que é titular faça parte da
parceria entre o Instituto Telemig Celular e a Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude do Estado para promoção das ações que
menciona. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N 9 7.022/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que se
envidem esforços para a liberação e execução orçamentária integral
no valor previsto para a Atividade 2915. (- A Comissão de Educação.)

N 9 7.023/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Secretária de Desenvolvimento Social e
Esportes com vistas à revisão do Plano Estadual de Enfrentamento da
Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes no Estado de Minas Gerais, em 2007, nos termos que
menciona.

N Q 7.024/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Secretária de Desenvolvimento Social e
Esportes com vistas ao envolvimento dessa Secretaria na parceria
entre o Instituto Telemig Celular e a Promotoria de Justiça da Infância
e da Juventude, no âmbito do Programa Pró-Conselho. (- Distribuídos
à Comissão do Trabalho.)

N 2 7.025/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
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seja formulado apelo ao Ministro da Justiça com vistas à renovação do
convênio com a Defensoria Pública do Estado para a manutenção do
Núcleo de Atendimento Jurídico Especializado a Crianças,
Adolescentes e Familiares. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 2 7.026/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Córrego do
Bom Jesus pelo transcurso do 53 Q aniversário de emancipação
político-administrativa desse Município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N 2 7.027/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Robson Braga de Andrade, pela realização do Dia do
Voluntariado em 2006. (- A Comissão de Turismo.)

NQ 7.028/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Anatei com vistas a que seja levado
ao Município de Presidente Kubitschek sistema de telefonia digital em
substituição ao de telefonia analógica.

N 2 7.02912006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhadas às autoridades que menciona as notas taquigráficas da
31 2 Reunião Ordinária dessa Comissão, para as providências
cabíveis.

N 9 7.03012006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Chefe da Ciretran de Contagem, para providências,
cópia da representação sobre possíveis violações de direitos
fundamentais de dois policiais civis afastados da função de
examinadores de trânsito da Ciretran mencionada.

N 9 7.031/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor do Corpo de Bombeiros do Estado, para
providências, cópia da representação sobre supostos atos abusivos
que estariam ocorrendo no 3 Q Batalhão dessa Corporação.

N 9 7.03212006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Delegada de Polícia da Comarca de Contagem, para
providências, cópia da representação sobre possíveis violações de
direitos fundamentais de dois policiais civis afastados da função de
examinadores de trânsito da Ciretran de Contagem e seja
providenciado o retorno imediato dos policiais à sua função.
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N 2 7.033/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça do Município de Ubá com
vistas à prisão preventiva dos autores do homicídio de Varmer
Teixeira Barbosa, ocorrido em 14/11/2005, no Município de Tocantins.

N2 7.034/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Chefe do Detran-MO, para providências, cópia da
representação sobre possíveis violações de direitos fundamentais de
dois policiais civis afastados da função de examinadores de trânsito
da Ciretran de Contagem e seja providenciado o retorno imediato dos
policiais à sua função.

N Q 7.03512006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário de Defesa Social cópia de representação
e sejam tomadas providências relativas a graves questões atinentes à
violação de direitos fundamentais de moradores do Município de
Ipaba.

NI 7.036/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Delegado de Polícia de Tocantins com vistas a
que sejam apuradas constantes ameaças de morte contra os
familiares de Varmer Teixeira Barbosa.

N 2 7.037/2006, da Comissão de Direitos: Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja
determinado ao Delegado Regional de Ubá que acompanhe as
investigações do homicídio de Varmer Teixeira Barbosa, ocorrido em
14/11/2005, no Município de Tocantins.

N 2 7.03812006, da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
formulado apelo ao Comandante do 21 Batalhão da Polícia Militar
com vistas a que seja apurada possível falta com o dever funcional
por parte do Sargento Edimar dás Santos, de Tocantins, no episódio
do homicídio de Varmer Teixeira Barbosa, ocorrido em 14/11/2005.

N2 7.039/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado voto de congratulações com as Faculdades Asmec, com
sede no Município de Ouro Fino, pela excelência dos cursos
ministrados por essa instituição.

Do Deputado Rogério Correia, solicitando seja o Projeto de
Resolução n 1 3.768/2006 distribuído, em 2 9 turno, à Comissão de
Fiscalização Financeira.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gil Pereira e outros, Weliton Prado e Rogério Correia.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária e dos Deputados Antônio Andrade e Elmiro
Nascimento (3).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Presidente em

exercício, as Deputadas e os Deputados e fazer a nossa saudação
especial aos servidores da Justiça, do Serjusmig e do Serjus. O Bloco
PT-PCdoB, na Assembléia, já votou favoravelmente em 12 turno, e
estamos trabalhando em parceria não somente com os Deputados do
nosso Bloco, mas com todos desta Casa, para que ainda hoje, na
parte da tarde ou no mais tardar à noite, tenhamos a votação
definitiva - em 20 turno - do Projeto de Lei n 2 3.476. Nosso empenho é
para que a votação seja realizada agora.

Quero falar da nossa consideração e respeito pelo projeto, pela
legislação, especialmente no que se refere à alteração, à nova
composição dos quadros de servidores, porque, em nosso
entendimento, que é o da maioria da Assembléia, o servidor público, o
servidor da Justiça deve ter respeito, garantia de direitos e salários
dignos. Essa consideração de direitos, como política pública,
possibilitará que prestemos um serviço melhor à comunidade mineira,
em todos os Municípios.

Parabéns pela mobilização, organização e presença permanente na
Assembléia, demonstrando claramente o interesse por um projeto que
possa defender uma categoria, para nós, da maior importância, e que
defenda também a aproximação entre o Judiciário e a nossa
população de Minas Gerais, especialmente a população mais pobre.
Nosso abraço e nosso compromisso com a legislação e com o 2
turno.

Aproveito a oportunidade para abordar um segundo tema também
importante para Minas Gerais, a respeito do qual, desde junho,
estamos fazendo debates com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, presidida pelo Deputado Laudelino Augusto, nesta
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Casa Legislativa. Trata-se do debate a respeito da Copasa, da função
da Copasa e da criação de novas subsidiárias, objeto de projeto de lei
apresentado pelo Governador do Estado e já bastante debatido na
Assembléia, em diversas audiências públicas realizadas no interior e
aqui. Queremos dar uma opinião e uma posição sobre esse tema,
porque, primeiramente, a Copasa, empresa pública, tem a
responsabilidade de cuidar do saneamento no Estado de Minas
Gerais. Entendemos que o conceito de saneamento básico abrange a
água, o abastecimento de água para a população de Minas, a coleta
do esgoto sanitário, o tratamento desse esgoto, as drenagens urbana
e pluvial nos diversos Municípios e a destinação final dos resíduos
sólidos, enfim, o tratamento do lixo. Essa é a concepção de
saneamento que consta do estatuto da Cõpasa. A Copasa não está
em todos os Municípios de Minas, mas em grande parte deles;
portanto, tem de cumprir esse papel.

Sabemos que há ainda um grande déficit, em Minas, no tratamento
da água e principalmente no tratamento do esgoto, de que
inicialmente a Copasa cuidou um pouco ao longo destes anos. Mas
hoje cabe aos Municípios cuidar da drenagem e do tratamento do lixo,
o que deveria ser responsabilidade tambérh da Copasa.

E preciso primeiro resgatar a função pública, o papel público de
empresa pública que defendemos, de uma empresa de saneamento
que, ao longo de mais de 30 anos, teve o dever de prestar um serviço
à comunidade mineira a fim de reduzir o. déficit de saneamento no
Estado de Minas Gerais.

Quando chegou a esta Casa a proposta de criação da subsidiária,
levantamos muitas questões, fizemos debates, visitamos
comunidades. Hoje temos algumas avaliações, feitas nas audiências,
com a presença das comunidades, dos servidores da Copasa, do
Ministério das Cidades, da UFMG, de diversos segmentos e da
Comissão de Meio Ambiente. Dessa forma, traduziríamos a opinião
que melhor representasse o avanço dos serviços prestados pela
Copasa em Minas Gerais.

A Copasa tem tido lucros. Em 2005, os lucros chegaram a
R$288.000.000,00; neste ano, provavelmente, chegarão a muito mais
de R$300.000,00. As vezes, temos algumas surpresas ao perceber
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que a Copasa possui 30% de suas ações vendidas no mercado e que
parte desses investimentos, que deveriam ser aplicados em
saneamento público no Estado, destinam-se - pelo menos, 25% - aos
lucros dos investidores. Trata-se de uma discussão profunda, que
temos de fazer.

Em relação à criação de uma subsidiária, compreendemos que
querem fazer uma divisão da Copasa, saneando uma área da
empresa, deixando os setores mais empobrecidos do Estado com
outra Copasa, e, a partir daí, terem mais lucro, venderem mais ações,
o que significará enriquecer os acionistas e investir menos no
saneamento do Estado. Essa é a primeira avaliação que fazemos.

A partir do que ouvimos dos diversos segmentos, a segunda
avaliação é a de que, mesmo levando em conta a importância de
pensarmos na irrigação do Jaíba, muito importante para os pequenos
agricultores, essa não deve ser fundamentalmente a proposta de uma
empresa de saneamento, que deve ter como prioridade o saneamento
básico.

Da mesma forma pensamos em relação à importância das águas do
Sul de Minas e das tentativas a elas relacionadas, inclusive para
resolver o problema de muitos trabalhadores que estão
desempregados. O Deputado Laudelino Augusto sempre traz essa
questão aqui. Há muito tempo, esse problema está sem solução. Há
muitos anos, essa discussão está em andamento. Minas Gerais
precisa resolver isso, mas não achamos que o problema deva ser
resolvido com a criação de uma subsidiária da Copasa, contrariando,
mais uma vez, a sua função pública de sanear o Estado.

A partir das audiências de que participamos, chegamos a algumas
conclusões. Fomos ao Mucuri e ao Jequitinhonha, reunindo o Norte de
Minas e o Vale do São Mateus, com a presença de muitos Prefeitos e
muitas lideranças. Além de Araçuaí, fomos a Teófilo Otôni. Reunimos
o Mucuri e o Jequitinhonha em duas grandes audiências, com grande
participação de Deputados, do governo do Estado e da Copasa.
Enfim, realizamos um debate e chegamos à primeira conclusão: a de
que é necessário, realmente, saneamento básico naquela região, para
suprir o seu alto déficit. E de que, de fato, os Prefeitos querem o
Projeto Vida no Vale, que também defendemos, o que não quer dizer,
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necessariamente, que, para haver vida no vale, saneamento no vale,
precisemos de uma subsidiária. Além disso, pela avaliação
apresentada pelos técnicos, ainda não temos um estudo de
viabilidade técnica que aponte essa necessidade.

No nosso entendimento, o estudo está vindo de cabeça para baixo.
Na verdade, primeiramente, deveria haver um estudo que apontasse
as melhores soluções para se resolver o problema de saneamento em
Minas, em todas as regiões com déficit. A partir daí, deveria discutir-se
a melhor opção para reduzir custos, operar com qualidade, ter uma
água de qualidade e um esgoto mais bem tratado. Mas não: o governo
propõe a criação de urna subsidiária, e o estudo de viabilidade se
adapta à construção dessa idéia para as comunidades.

Durante as audiências, contamos com: uma grande riqueza de
elementos, de dados e de informações. Ananhã, a Câmara Municipal
de Belo Horizonte também fará uma reflexão, um debate, visto que a
Prefeitura é acionista da Copasa, possui 10% das ações do
saneamento em Minas Gerais.

Temos de discutir a questão a fim de sabermos qual Copasa
queremos para o futuro. Junto aos servidores, entendemos que é
preciso analisar as contas da Copasa, F verificar como é feita a
composição das tarifas, como se dá a relação com os Municípios,
como se utilizam os lucros e os investimentos da empresa. Desse
modo, as comunidades e os Municípios, enfim, a sociedade mineira
poderá conhecer a realidade e tomar novas decisões.

O debate é extremamente importante. Conforme acaba de lembrar o
Deputado Laudelino Augusto, no dia 13 a Comissão de Meio
Ambiente realizará nesta Casa a última reunião deste ano, fechando-
se assim um ciclo de debates, em que se ouviram outros segmentos.
Já ouvimos o Sindicato dos Engenheiros, o Crea, vários Deputados e
diversas universidades.

A partir de uma parceria entre governo do Estado, Municípios e
governo federal, estamos contribuindo para a construção de uma
política de saneamento em Minas Gerais. Queremos que o Estado
disponha de tratamento de esgoto e de água tratada de boa
qualidade. Enfim, queremos que a Copasa assuma o saneamento de
Minas Gerais, que é de sua competência.
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Por fim, abordarei um terceiro tema, que, aliás, faz parte de mais um
projeto polêmico e que diz respeito aos servidores. Refiro-me à
política remuneratória estadual, que está em debate. Estamos
discutindo-a com os sindicatos e os movimentos sociais. Quando
realizamos aqui um debate sobre o Orçamento do Estado,
percebemos que não havia recursos para garantir, para o próximo
ano, uma política remuneratória que assegurasse dignidade aos
servidores públicos do Estado, que há muito tempo não têm reajuste
garantido em legislação.

Essa proposta, além de não contar com orçamento específico, é um
retrocesso. Farei referência ao plano de carreira que aprovamos aqui,
às tabelas salariais e ao enquadramento das carreiras no plano. Na
verdade, percebemos que o enquadramento automático de 3% para o
servidor, que se efetivará por meio da avaliação de desempenho, está
sendo retirado da política remuneratória. Destarte, observamos que,
da política remuneratória, está ficando apenas a data-base para se
negociarem os salários dos servidores.

No ano passado, houve muitos problemas nas áreas da saúde e da
educação, bem como em outros setores públicos, visto que não
houve, na tabela, registro de aumento significativo capaz de
compensar as perdas salariais, já que há mais de 12 anos os
servidores do Estado de Minas Gerais não têm reajuste.

Deputados Biel Rocha e Carlos Gomes, na nossa opinião, da
mesma maneira que política social é investimento, cuidar dos
servidores - que também é uma política social - é investir no Estado.
Investir nos servidores significa cuidar para que o Estado conte com
políticas públicas bem atendidas.

Esse é o nosso recado. Estamos aqui para aprovar o Projeto de Lei
n 2 3.476/2006, bem como para questionar, na discussão do Projeto de
Lei n2 3.66912006, a política remuneratória para 2007, que significa um
retrocesso no plano de carreira, nas tabelas salariais e,
principalmente, no debate que construímos com os servidores, as
categorias e os sindicatos, tendo em vista o avanço na política de
direitos, de garantia, de remuneração e de investimento na maior
categoria que temos neste Estado, qual seja a dos servidores públicos
do Estado Minas Gerais.
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Deixamos aqui uma reflexão para os Deputados da base do governo
Aécio, para que tenham cuidado especial com os servidores, para
garantir seus direitos, os avanços desses direitos, ao contrário de
indicar um índice de produtividade que não garanta o avanço do
salário e da dignidade.

Deixamos aqui este recado com o nosso apoio e agradecemos a
presença. Queremos a votação já. Tomara que tenhamos quórum
para garanti-ia. Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectador da TV Assembléia, servidores da Justiça
que se mobilizaram em defesa de seus direitos, esta Casa, com suas
bancadas, já se manifestou favoravelmente, em lÍ Q turno, a esses
projetos, e sabemos que será da mesma maneira em 2 2 turno. O meu
partido, o PSDB, já se manifestou majoritariamente em l Q turno,
aprovando a matéria, o que fará também em 2Q turno.

Acabamos de ouvir aqui uma orientação para a base do governo
Aécio Neves, da qual faço parte. Essa orientação deveria ser dada
também para a base do PT na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
pois o que estamos acompanhando lá é urna perseguição permanente
ao sindicato que representa os servidores da Prefeitura de Selo
Horizonte.

O que temos acompanhado é o que recebemos ontem em nosso
gabinete, sobre a perseguição aos servidores: os processos
administrativos. E, pasmem, agora, em Belo Horizonte, teremos uma
guarda municipal armada, com armamento mesmo e com canetas
para multar as pessoas. Tem de se fazõr caixa para a Prefeitura.
Mesmo assim, vêm aqui ensinar a base do governo.

Também mandaremos um recado para à base em Belo Horizonte:
respeitar os servidores da Prefeitura. O representante dos servidores
perdeu a possibilidade de estar no sindicato porque foi cassada sua
licença enquanto ele representava os servidores.

O texto encaminhado à Câmara sobre a guarda municipal diz que
eles não podem associar-se. Os guardas municipais não podem ter
uma associação. E alguma coisa que lembra as ditaduras, que não
queremos mais ter neste mundo, muito menos em nosso país. E, no
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entanto, estamos sendo ensinados.
O que esta Assembléia tem feito é votar. Hoje, os servidores tem um

plano de cargos e salários votado nesta Casa com Deputados atentos
a essa questão. Mas - é importante dizer isso -, devemos respeitar a
todos.

Quero rapidamente dizer que esta Casa tem acompanhado a
proposta do governo de criação das subsidiárias da Copasa. E
interessante também porque o PT está à frente da Prefeitura de Belo
Horizonte e decidiu enviar a esta Casa a proposta de criação dessas
subsidiárias.

E importante dizer que isso foi enviado à Assembléia Legislativa
para uma discussão. E dessa forma que se faz, e não como o
Presidente tem feito, ou seja, medida provisória, cumpra-se; decreto,
cumpra-se. Não é um projeto que está sendo discutido na Assembléia
Legislativa, e democracia se faz ouvindo.

Foram realizadas cinco audiências para discutir a criação das
subsidiárias da Copasa. Há preocupação do governo com o Circuito
das Aguas. Aguas que pertencem ao povo brasileiro e que são
importantes para o Circuito das Aguas. Estive lá algumas vezes e
acompanhei o processo.

O governo do Estado anunciou a licitação nos grandes jornais
brasileiros. E o que ocorreu, no dia da licitação da convocação, com
edital discutido em audiências públicas, conforme queriam as
associações? O que aconteceu no dia marcado? Nenhuma empresa
quis a concessão das águas do Circuito das Aguas. O que fez, então,
o governo? Apresentou uma proposta e, por meio da Copasa, está
tomando providências para as máquinas não estragarem. O governo,
emergencialmente, contratou os ex-servidores da empresa que
detinham o direito do uso daquelas águas para mantê-las e preservar
as fontes.

Agora o governo propõe a criação de uma subsidiária para cuidar
daquelas águas, que pertencem ao povo de Minas Gerais. Ouvimos
cada absurdo! Disseram que o governo está privatizando, mas
privatizado era antes. Era uma empresa particular que explorava as
águas. O que o governo está propondo é que uma empresa do
governo de Minas Gerais cuide das águas de Caxambu, Lambari,
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Cambuquira e Araxá. Portanto, a proposta de criação dessa empresa
ligada à Copasa está sendo discutida nesta Casa, em repetidas
audiências. Será possível votá-la neste ano? Não sei. Talvez não, já
que estamos próximo do recesso parlamentar, que ocorrerá no dia 20
de dezembro. Dessa forma, discutiremos a criação dessas empresas
no próximo ano. E dessa maneira que se faz.

Está sendo discutida, democraticamente, a criação da empresa que
cuidará daquele projeto no Jaíba. Essa proposta também está sendo
discutida nas comissões, em audiências públicas, em que se ouve a
população de Minas Gerais, dona da Copasa e dessas águas. Todos
estão sendo ouvidos, e está sendo discutida a subsidiária dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, da qual
faço parte, tive a oportunidade de estar em Araçuaí e Teófilo Otôni
ouvindo as comunidàdes, os Prefeitos e o clamor dos que buscam
saneamento básico, água de qualidade para si e para a sua família e
a possibilidade de esgotamento sanitário, independentemente de ser
estação de tratamento ou fossas sépticas, de acordo com o lugar e os
estudos que estão sendo feitos.

Não se votará nada na Assembléia Legislativa enquanto não houver
estudo de viabilidade técnica da criação dessa subsidiária da Copasa.
Portanto, é importante ressaltar o papel do governo e dos Deputados
membros das atentas comissões que discutem essa questão.

O Governador Aécio Neves assumiu Minas Gerais - na época, eu
era o Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes - e tinha um
grande desafio. Qual é o desafio do nosso Estado? Minas Gerais
teima em permanecer no 1 l Q lugar em 10H no Brasil.

Nós perdemos para vários Estados. Lamentavelmente, o próprio
Brasil, agora, caiu uma posição no "ranking" internacional. Isso está
ligado à expectativa de vida, à saúde, à educação e à geração de
emprego e renda. Esse é o desafio do governo de Minas Gerais. Os
técnicos, os políticos e a população quê vive nos lugares mais
remotos do Estado sabem que é impossível vencê-lo, salvo por meio
do saneamento básico, levando água de qualidade aos que dela
precisam. Esse é o desafio da saúde, que está muito ligado ao
saneamento básico. Está aí também o desafio da educação,
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especialmente em relação ao ensino básico, à creche, para a maioria
das mães que, corajosamente, cuidam sozinhas de seus lares, são
carentes, trabalham e não têm onde deixar seu bebê, sua criança. Por
isso é fundamental oferecer-lhes esse serviço. Desde o início essa
criança deve ser, de alguma forma, preparada pela educação.
Somente dessa maneira podemos mudar a situação das populações
mais carentes do Estado.

O problema também está relacionado à geração de emprego e
renda. Vejam os senhores e as senhoras o momento que vivemos no
Brasil agora. Quero acompanhar atentamente a CPI das ONGs,
porque cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras do País
compõe, com parte de seus salários, o Fundo de Amparo ao
Trabalhador, cujos recursos devem ser destinados especialmente à
qualificação das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar,
mas têm de estar capacitadas para o trabalho. Já se passou um ano
neste país, e para o governo federal passado liberar
R$500.000.000,00 para esse fim... E este governo que está
terminando nunca repassou R$30.000.000,00 para todo o País. Minas
chegou a receber o mesmo valor para capacitação profissional, sendo
que agora recebe R$2.000.000,00 ou R$3.000.000,00 para qualificar o
trabalhador que não teve a oportunidade de possuir uma educação
formal, de ir à escola.

São esses os desafios de Minas Gerais. O governo do Estado tem
feito suas propostas, e estamos discutindo-as. Não é possível a todo
momento lançar suspeitas sobre as pessoas. Isso é lamentável e
precisa acabar no nosso país. Porém, parece ser a arma de alguns,
que não querem ponderar e sim desqualificar e lançar desconfiança
sobre as outras pessoas. Vamos debater o assunto e partir para os
nossos objetivos.

O governo de Minas tem estabelecido um objetivo que apóio
integralmente. Precisamos vencer a situação da falta de
desenvolvimento humano no Estado, e, para isso, o saneamento
básico é um fortíssimo aliado. Esse saneamento, essa água tem de
chegar à nossa população, que muitas vezes vê o rio passar muito
perto de suas casas, mas não tem a água distribuída. Essa água não
chega para as famílias.
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Por isso temos de discutir e posicionar-nos. Aqueles que são
contrários que votem 'não", pois os favoráveis votarão "sim".
Queremos que a água de qualidade chegue a essa população.
Queremos esgotamento sanitário. Queremos saneamento básico para
a nossa população. Queremos que Minas Gerais continue detendo o
controle das nossas águas minerais e quê elas sejam preservadas,
pois são muito importantes e fazem parte de um espaço agradável e
generoso do nosso Estado. Muitas pessoas, não somente do Brasil,
mas também do exterior, têm ido a esses lugares para conhecê-los,
como o Circuito das Aguas de Minas Gerais, e usufruir desse bem
maravilhoso que são as águas minerais. Minas Gerais faz bem em
cuidar delas e utilizar a Copasa, que é uma companhia premiada e
que tem 'excelência. Devemos ter muito cuidado com ela.

Sr. Presidente, espero ter falado rigorosamente no tempo
determinado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, servidores, cidadãos e cidadãs que nos acompanham das
galerias desta Casa e, naturalmente, pela TV Assembléia, gostaria de
cumprimentar a todos. Inicialmente, na mesma linha já abordada pelo
Deputado João Leite, gostaria de dirigir-me a todos que aqui vieram
para tranqüilizá-los da nossa absoluta convicção e certeza de que o
Projeto de Lei n 2 3.476/2006 e outros projetos de interesse dos
servidores, do povo e do governo de Minas Gerais, que tramitam
nesta Casa, serão analisados, votados e aprovados ainda nesta
legislatura. Essa matéria já foi objeto de análise entre todas as
comissões, e em torno dela estabeleceu-se consenso. Num
determinado momento, em razão da ansiedade para ver o processo
concluído - aliás, isso é natural -, muitas vezes os que aqui vêm
podem pensar que basta votarmos agora que tudo se resolverá. Na
verdade, o ritmo de uma Casa Legislativa inclui a atenção e a
dedicação que devemos ter com várias coisas ao mesmo tempo.

Nesse aspecto, aproveito para fazer um balanço, mostrar como tem
sido o trabalho da Assembléia Legislativa mineira. Este é o primeiro
mandato que tenho a alegria de exercer representando o povo de
Minas Gerais. Já tive a felicidade de ser Vereador e Prefeito e,
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portanto, aprender um pouco sobre a administração pública. Num
primeiro momento, quando chegamos à Assembléia, ficamos
surpresos com a quantidade de coisas que precisam ser feitas no dia-
a-dia, principalmente nas diversas comissões. Aliás, não é só isso. No
trabalho que o parlamentar precisa exercer fazendo a ligação, ou seja,
sendo o elo entre a sua comunidade, o próprio governo do Estado e
as diversas instituições não somente do Estado, mas também da
República, do Pais, governamentais ou não. O trabalho de um
parlamentar não é e nunca foi apenas votar. Votar é quase sempre a
conclusão de um processo. Votar é fundamental; aliás, isso serve de
alerta para o nosso Congresso Nacional. Surge aí o primeiro dado de
um balanço fácil de ser feito.

Nos quatro anos desta legislatura, que se completam em dezembro,
a Assembléia sempre chegou a praticamente 100% de votação dos
projetos que aqui tramitaram ano a ano.

Obviamente, alguns foram rejeitados; boa parte, diria, a grande
maioria foi aprovada porque foi aperfeiçoada durante a tramitação.
Isso nos dá a certeza de que estamos procurando corresponder aos
anseios do povo mineiro, fazendo com que Minas, de fato, seja
exemplo de política para o País, em que se legisla buscando atender
às aspirações do povo mineiro.

Vejam que votamos aqui inúmeras matérias de interesse dos
servidores públicos. Foram muitas e muitas. Essas galerias se
encheram por inúmeras vezes, quase que num gesto simbólico da
relação entre o Parlamento e a comunidade, feito de uma forma muito
positiva pelas lideranças sindicais, pelas organizações que reúnem os
servidores, o que é muito saudável. Não é possível que venham
todos. Nem há espaço para os milhões de trabalhadores nas galerias.
E bom que venham alguns que os representem para compartilhar e
debater conosco. Isso é feito de forma respeitosa e num ambiente
saudável.

Há trabalhadores que têm a preferência por este ou por aquele
parlamentar, por este ou por aquele partido, mas acabam também
vivenciando um momento democrático de compreender que, aqui
dentro, o poder não está na mão de um só. A pessoa pode ser
partidária de um Deputado, de determinado partido ou bloco, mas que
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não tenha a ilusão de que esse bloco resolve sozinho, nem Oposição
nem Situação. As vezes - e é natural -, Um grupo se entusiasma e
aplaude mais alguém ou vaia outro. Essa prática é natural: é da
democracia. Aprendemos a conviver com isso aqui também. O mais
importante é compreendermos que tudo é resultado do trabalho de
todos, da Situação e da Oposição, o que faz com que haja debate,
que se construa o entendimento, que se estabeleça uma pauta e que
se votem os projetos.

Muitas vezes, ficamos até às 22, 23 horas ou até mais de meia-
noite, com as galerias vazias, sem nenhuma liderança presente,
votando projetos extremamente importantes. Ocorre de votarmos
nessas condições um projeto, quando, por várias vezes, as galerias
estiveram latadas pedindo que ele fosse votado naquele momento,
mas só foi possível votá-lo à noite ou no outro dia pela manhã. Agora
mesmo fiquei sabendo, por intermédio do Presidente, que há reunião
convocada para amanhã de manhã. Com certeza, se não for agora,
amanhã o projeto será votado em tempo hábil para produzir os efeitos
legais e se promover a justiça, a fim de que haja isonomia, algo
fundamental na relação de trabalho entre os que exercem a mesma
atividade. Aliás, essa matéria está sendo tratada nesse projeto.

Portanto as minhas primeiras palavras são de respeito a vocês, mas,
ao mesmo tempo, chamo-lhes à reflexão; a fim de compreenderem
como funciona esta Casa Legislativa. E bom que seja assim. Trata-se
de uma Casa que tem de funcionar por meio do debate. As vezes, ela
é um pouco morosa, mas não pode ser omissa, pois tem de chegar,
de fato, aos objetivos traçados, e as demandas que a população nos
traz têm de ser atendidas.

Simultaneamente à ação do Parlamento - legislar, fiscalizar, fazer
audiências públicas -, eu falava da ligação que temos de fazer com o
Poder Executivo e com os demais órgãos que compõem a estrutura
pública ou até mesmo que organizam a sociedade. Aproveito a
oportunidade para me referir a algo que está ocorrendo hoje: o
lançamento da terceira etapa do Pró-Hosp, programa extremamente
importante para melhorar o atendimento de saúde pública em Minas
Gerais. Foi fruto de iniciativa do nosso Governador Aécio Neves, que
foi sensível às dificuldades e, acima de tudo, capaz de encontrar
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meios e competência para enfrentar o problema. E muito fácil criticar o
problema. Digo isso porque felizmente vivemos numa democracia e
somos estimulados todos os dias à crítica. Isso é muito bom. Não
podemos perder a nossa capacidade de criticar, de nos indignar, de
cobrar mudanças e transformações, mas, acima de tudo, é importante
termos a capacidade de propor solução, e que tenhamos lideranças
sérias capazes de encontrá-la adequadamente.

O Governador Aécio Neves, com seriedade, percebeu que precisava
fazer algo para salvar alguns hospitais públicos e as unidades
hospitalares parceiras do SUS, tendo em vista a rotina muito precária
de atendimento do SUS, praticada em parceria com os governos
federal e municipal, com possibilidade de atender o cidadão numa
repartição pública, num posto de saúde, numa rede conveniada, num
hospital filantrópico, público ou até mesmo particular, mas que seja
conveniado.

O que significa o termo "hospitais parceiros do SUS"? As vezes,
temos de explicar um pouco, utilizar a didática no nosso
pronunciamento, para o cidadão compreender o que é ser parceiro do
SUS. Estamos acostumados com a idéia de que a Santa Casa é
pública. Não, ela não é pública. As Santas Casas, aqueles hospitais
mantidos por uma entidade religiosa ou social no interior ou na
Capital - há inúmeras -, não são públicas, não são propriedades do
governo. São geridas por uma entidade sem fins lucrativos; são
parceiras do SUS, pois prestam serviço para ele. Recebem por cada
atendimento ao cidadão, que busca consulta, cirurgia ou internação.
Esse assunto é elementar para nós, parlamentares, mas muitos que
nos ouvem, às vezes, têm dificuldade de entendê-lo. Aí está o grave
problema. O hospital que é parceiro vem sendo espoliado, sacrificado,
pois o valor que recebe por consulta, internação, cirurgia ou diária
quase sempre não paga os seus custos. Obviamente, mês após mês,
fica endividado, não consegue pagar aos funcionários, fazer
investimento para diminuir infecções, modernizar os aparelhos. E
preciso encontrar alternativas.

Portanto, o governo Aécio Neves implementou, pela primeira vez,
um programa em que, além de o poder público pagar mensalmente
pelo serviço prestado àquele parceiro, faz um aporte de capital para o
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hospital público ou sem fins lucrativos. Assim, ele pode investir em
infra-estrutura, na compra de novos aparelhos e até na manutenção
do custeio, por exemplo, na contratação de plantonistas para atender
dignamente o cidadão que chega ao hospital a altas horas e que não
pode pagar a uma instituição particular. Além disso, quando diz que é
do SUS, é aquele pesadelo.

Precisamos atender dignamente todo cidadão, principalmente o
mais pobre, que não tem como recorrer a um hospital particular ou
conveniado. E importante que esse hospital seja tratado como
parceiro, e parceiro não se maltrata, ajuda-se. O Pró-Hosp veio com o
espírito de repassar, mês a mês, recursos a um hospital, com a
finalidade de complementar a sua receita e: para que ele, assim, tenha
condição de suportar a tabela injusta de responsabilidade do governo
federal. Essa tabela do SUS, que estipula õ valor a ser pago por uma
diária de internação, consulta ou cirurgia, é estabelecida pelo governo
federal - o mesmo que, quando era oposição, dizia que tal tabela era
criminosa e absurda, mas, ao assumir, nada mudou; pelo contrário, a
situação está se agravando na saúde.

Aí o governo do Estado teve a sensibilidade de criar esse programa.
Se assim não fosse, teríamos hoje, Depútado João Leite, a falência
total da Santa Casa, do Hospital da Baleià do Hospital Felício Rocho,
do Hospital João XXIII e dos hospitais do interior, como o São João de
Deus, de Divinópolis, que conseguimos incluir no Pró-Hosp logo que
assumimos o mandato na Assembléia Legislativa. E hoje, para a
minha alegria, posso dizer ao povo de Diinópolis, do Centro-Oeste,
de Oliveira e de várias cidades que também usam o Hospital São
João de Deus que ele será incluído novamente nesse terceiro plano,
que está sendo lançado agora, com verba de mais de
R$3.000.000,00, a serem pagos mês a mês, o que representa
aproximadamente R$300.000,00 por mês. Imaginem o que
R$300.000,00 por mês podem fazer por um hospital filantrópico.
Fazem com que ele possa sobreviver.

Em reunião com a direção do Hospital São João de Deus, levei a
voz do povo, o sentimento do cidadão, que quer o retorno disso. Que
retorno queremos? Queremos que o hospital tire um pouco desse
dinheiro e pague aos plantonistas. As vezes, chega ao hospital um
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paciente necessitando de atendimento de urgência durante a
madrugada ou no final de semana, e o médico plantonista de
determinada especialidade está em casa. Acontece essa prática nos
hospitais. Se chega uma criança com apendicite aguda, que precisa
ser operada, o hospital chama o cirurgião pediatra de plantão. Se ele
sabe que o paciente é do SUS, que a cirurgia não pagará nem a
gasolina para se deslocar até o hospital, isso, muitas vezes, vira um
pesadelo para a família. O médico não é encontrado de jeito nenhum.
Não estou criticando o médico; estou fazendo uma análise realista.
Imagine se, para trabalhar, você tivesse que gastar mais do que
recebe! Imagine se o que você recebe não dá nem para pagar uma
simples passagem de ônibus! Não poderia continuar trabalhando. O
médico do SUS também está vivendo essa realidade. Não que não
seja humano, não que não seja um profissional responsável; ele
também precisa viver. Se receber apenas pela tabela do SUS, não
conseguirá sustentar a sua família. Então, acaba recusando-se a
atender pelo SUS.

E necessário que o hospital encontre uma saída. Com o Pró-Hosp,
queremos que o hospital use parte desse dinheiro para pagar a um
plantonista. Assim, ele não dependerá apenas da consulta pelo SUS.
O salário do plantonista será R$5.000,00 ou R$6.000,00 por mês, por
determinadas horas de trabalho. O hospital incluirá isso na prestação
de contas do Pró-Hosp. Chegando ao hospital, o cidadão encontrará
um médico plantonista, funcionário do hospital, que ganhará salário
fixo para atender o paciente sem se preocupar com o valor da
consulta, que, às vezes, é de R$3,00, R$4,00.

Isso me dá a certeza de que um programa como esse é vitorioso
para o cidadão, que começa a ter a certeza de que contará com
atendimento digno. Primeiro, o hospital, a Santa Casa não fechará as
suas portas; segundo, estará aberto e atenderá bem.

Agora gostaria de sugerir ao Governador Aécio Neves que leve esse
programa, que já está chegando às sedes das microrregiâes, às
cidades pequenas cujos hospitais pequenos não estão conseguindo
sobreviver. E necessário esse aporte de recursos aos hospitais para
que sobrevivam e atendam bem o nosso povo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente, telespectador, com satisfação trago aqui
o jornal "Expressão", do Sinjus, ano 10, n9 140, de 23/11/2006, que
traz as notícias do VI Consinjus, que organiza o plano de ações para o
Sinjus de Minas Gerais, e fala também dos temas que foram tratados
no fim de semana por um número significativo de membros do
Sindicato dos Servidores da Justiça.

Dizia para a Márcia que, se todos fizessem como o Sinjus e se
reunissem periodicamente para discutir seus problemas e ampliar
seus conhecimentos, esse seria um caminho fundamental para
aumentar nosso conhecimento e nossa intervenção política. Há temas
como o Oriente Médio, a qualidade de vida, o assédio moral no
trabalho, a mulher e a Justiça e o lpsemg.

Portanto agradeço aqui, de público, à comissão organizadora, por
estar lá, discutindo com nosso amigo, Dr. Oswaldo Fortini, que já foi
Diretor do lpsemg, e com Leonardo Militão, que é advogado. Foi um
debate muito interessante sobre a questão: do Instituto de Previdência
dos Servidores de Minas Gerais.

Estou com o jornal - um belo jornal - e parabenizo o sindicato por
essa forma de comunicação fundamental, que serve não apenas ao
Sinjus, mas também a todos nós, para termos informações mais
aprofundadas sobre alguns temas, como, por exemplo, o Projeto de
Lei n2 3.669, que trata sobre a política remuneratória - poderíamos
dizer pseudopolítica remuneratória -, sobre a qual comentarei
posteriormente.

Coincidentemente com o recebimento desse jornal, hoje saiu
também no "Estado de Minas", na pág. 9, que fala sobre política, a
seguinte matéria: "Correria pelo recesso". Ela fala sobre vários
projetos que estão tramitando aqui na Assembléia Legislativa e, no
final, sobre mais prioridades. Lerei o que o jornal diz: "Entre os
projetos que também precisam ser votados este ano, mas que não
entraram na lista do Deputado Mauri Torres.... Vejam bem: "entre os
projetos que também precisam ser votados", ou seja, o "Estado de
Minas" acha também que precisam ser votados neste ano, e continua:
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mas que não entraram na lista do Deputado Mauri Torres, estão o
que prevê a política remuneratória dos servidores do Estado, o perdão
da dívida do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - lpsemg -, a renovação do fundo para florestas e a
redistribuição de comarcas do Estado."

Quero dizer, então, desses dois projetos: o que trata da política
remuneratória, que não está ainda em pauta, e o n 59, que trata da
quitação da dívida do Estado para o lpsemg. Essa quitação significa
perdão da dívida que o Estado tem com o lpsemg.

Pois bem, a discussão partiu para o seguinte: se compensaria
continuar pagando ou não o lpsemg, já que a grande maioria dos
servidores teria de pagar outro plano de saúde - a maioria pagava a
Unimed. Ou seja, pagavam duas vezes, não procuravam, e não havia
condições de atendimento pelo lpsemg. Discutiram se isso era justo e
se deveriam continuar com esse comportamento. Se não seria mais
justo, até do ponto de vista econômico, fazer a opção por um plano de
saúde e deixar de pagar pelo lpsemg, já que não estavam contando
com a atenção devida no momento necessário, e dentro de um padrão
que entendiam merecer por parte do lpsemg.

A discussão foi muito interessante. Apresentamos uma idéia
contrária, a necessidade de os servidores da Justiça, como também
os do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da
Assembléia Legislativa, não saírem do lpsemg, não o deixarem.
Apresentamos o contrário: juntarem-se para melhorar o lpsemg, já
que as condições da assistência médico-hospitalar, odontológica e
psicológica poderiam melhorar, se juntássemos as forças buscando
um serviço de melhor qualidade. E isso, por dois motivos: primeiro,
porque estamos falando dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, de um Instituto construído ao longo dos últimos 82 anos, de
uma história de atendimento, de um patrimônio público que é de todos
os servidores; estamos falando de um projeto que, numa luta de longa
data, teve seus momentos áureos, como também as suas quedas; de
um trabalho, de uma luta que não poderia ser perdida na
desesperança de melhorar.

Essa foi a nossa observação, sobre algumas coisas irem bem, e
outras não. O Dr. Oswaldo Fortini fez uma apresentação do hospital,
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apresentou as melhorias feitas, os novos serviços, melhorias no
laboratório. Admitiu também que haveria problemas no momento da
marcação de consultas, no espaço do CTI, onde existem 58 leitos
para serem ocupados e somente 28 eram ocupados. Portanto, o
lpsemg está pagando muito mais para contratar serviços fora do seu
hospital, fora da sua UTI, com prejuízo para o próprio lpsemg. Essa
seria uma forma de luta para ampliar o CTI e proporcionar condições
de oferecer um serviço de qualidade por menor custo.

Por outro lado, entendíamos que a ação solidária, esta sim, é o bojo,
o ponto estratégico fundamental. Na medida em que entendemos que
os servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do
Estado, da Assembléia Legislativa, do Ministério Público e da
Defensoria Pública têm os salários melhores, portanto o desconto é
maior; e os outros servidores, que têm remuneração menor e
desconto menor, vimos que a ação solidária do projeto de saúde era o
foco mais importante para que aqueles que ganham mais, na sua
contribuição maior, ajudassem o conjunto dos servidores. Ora, se o
autor diz que Minas só se une no câncer, essa é uma crítica, e temos
que avançar para além disso.

Está colocado para nós o desafio de que podemos unir-nos no
câncer, mesmo. Que nos unamos no momento da doença de todas as
pessoas que tenham necessidade de um Ipsemg de boa qualidade.
Esse foi o avanço que considerei importante naquele congresso, de os
servidores da Justiça entenderem que o momento de solidariedade de
um plano de saúde era importante.

Podemos avançar um pouco mais. O lpsemg existe há mais de 82
anos prestando serviço aos servidores de modo precário,
especialmente no interior, mas, em vários momentos, seguindo o
melhor.

Outra coisa: temos um plano de saúde que não sabemos quando
acabará.

Um plano de saúde pode acabar. No futuro, pode ter problemas
financeiros. Nesse caso, deixamos o certo pelo duvidoso.

O Projeto de Lei Complementar n 9 59 pretende quitar a dívida do
Estado com os servidores. Ora, os recursos que estão no Tesouro do
Estado foram retirados do contracheque do servidor; eles são dos
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servidores, não são do Poder Executivo de Minas Gerais e chegam a
R$1.500.000.000,00.

Esses recursos, desde 2002, deveriam ser depositados na conta do
lpsemg, no valor de R$4.200.000,00 mensais, e o Estado não está
fazendo isso. O Estado tem R$11.500.000.000,00 que são dos
servidores, para a saúde dos servidores, logo está devedor, e, mais
do que isso, deixa de cumprir um importante papel: melhorar as
instalações dos hospitais e dos ambulatórios e abrir novas unidades
para melhorar as condições de atendimento aos servidores do interior
de Minas Gerais, onde somente 40% deles são atendidos. Pasmem,
no interior de Minas, 60% dos servidores não têm assistência médica,
odontológica, farmacêutica e de exames complementares. E o
governo do Estado tem R$1.500.000.000,00 que são dos servidores.
Por que não os aplica na saúde, para melhorar suas condições?

Por outro lado, temos um projeto de lei para quitar a dívida. O Bloco
PT-PCdoB colocou o pé nesse projeto no final do ano passado e
permanecerá dessa forma, para que não seja votado. Estamos
estudando uma ação para o Ministério Público cobrar o que foi
acertado em maio de 2002 com o governo do Estado: o pagamento de
R$4.200.000,00 ao lpsemg, a fim de que o Instituto possa desenvolver
uma política adequada de saúde. Isso em 360 parcelas. Se o governo
estivesse repassando essa quantia, a atenção à saúde dos servidores
do Estado não seria melhor? Nos seria melhor para o lpsemg cumprir
seu trabalho? Para poder dar atenção adequada à saúde? Para que a
vida dos servidores não fosse colocada em risco? Para que não fosse
preciso pagar outro plano de saúde? Para que não fosse preciso
superlotar as filas do SUS, que tem dificuldades de atendimento?

Parabenizo o 6 Q Consinjus. Lerei o que o sindicato diz a respeito do
projeto do governo que propõe a pseudopolítica remuneratôria,
conforme muito bem colocado no título. (- Lê:)

"O foco da proposta não é o servidor, mas o equilíbrio fiscal. Há,
inclusive, a possibilidade de maior limitação de recursos para a folha
de pagamento. No mês de outubro, a Assembléia Legislativa de Minas
recebeu o Projeto de Lei & 3.66912006, de autoria do Executivo
estadual. Segundo a justificativa do governo, o projeto de lei
estabelece as diretrizes da política remuneratária dos servidores do
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Poder Executivo do Estado. Na verdade, o foco do projeto é o
equilíbrio fiscal.

Conforme análises preliminares do projeta, a proposta posiciona os
servidores em plano inferior, 'caso possa comprometer a capacidade
de o Estado ampliar investimentos. Ou seja, deixa claro que o
trabalho realizado pelo servidor - que beneficia diretamente a
sociedade - nunca é considerado investimento.

De acordo com análise do Bloco PT-PCdoB e de representantes da
categoria, o fato de a proposta fixar uma data-base - lÍ Q de maio - para
a revisão anual dos salários é a única melhoria. Porém, com todas as
restrições que o projeto de lei introduz, a data acaba inócua. Isso
porque não adianta ter data-base, mas não haver verba para
reajustar. O Projeto de Lei n 1 3.699 faz isso: de um lado, apresenta a
data-base, mas, do outro, impõe um roL de condições que torna
praticamente impossível a revisão salarial. Riscos: o projeto ainda tira
direitos dos servidores, uma vez que as progressões e promoções
que, pelas leis dos planos de carreira, são automáticas, deixariam de
ser. Tudo isso para controlar as despesas de pessoal. Com  tal projeto
de lei, o governo fixa percentuais inferiores, inclusive aos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Por tudo isso, nó dia 20 de novembro, em
reunião com o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres, do PSDB, e com pàrlamentares do Bloco PT-
PCdoB, representantes da Coordenação Intersindical do
Funcionalismo Estadual entregaram um documento. Nele, rejeitam o
projeto de lei na forma como foi enviado. Os servidores têm o apoio da
bancada da Oposição. O documento também foi entregue a
autoridades do primeiro escalão do governo. Como membro da
Intersindical, o Sinjus-MG participou da reunião".

Encerro minha fala dizendo que é fundamental que os servidores e
cidadãos de Minas Gerais acompanhem e fiscalizem a ação do
Legislativo e do Executivo, para que seus direitos sejam garantidos.
Obrigado.

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

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos ns 7.028/2006, da Comissão de Transporte, 7.029 a
7.038/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e 7.039/2006, da
Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 22 1 Reunião Ordinária, em 2911112006, dos
Requerimentos n 2s 6.96712006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na
forma do Substitutivo n° 1, e 6.971/2006, da Comissão de Direitos
Humanos (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Weliton Prado, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n2 1812003 (Arquive-se o projeto.); e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Gil Pereira e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear a Fundação Educacional do Alto e Médio
São Francisco - Funam -, de Pirapora, pelo transcurso dos seus 25
anos de fundação.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n os 1.776/2004, da Comissão de Participação Popular, que institui o
Dia Estadual dos Surdos, 2.088/2005, do Deputado Ivair Nogueira,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de
Minas o imóvel que especifica, 2A42/2005, do Deputado Fahim
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Sawàn, que altera o art. 1 0 d Lei n°12.615, de 1997, que estabelece
a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, e 2.74412005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica (A
sanção.).

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Gostaria que a Presidência me

informasse sobre a ordem de votação de um requerimento que
apresentei relativo á lei delegada, em que solicito que o projeto de lei
vá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nesse
projeto, entre outros itens para os quais o Governador pede delegação
à Assembléia Legislativa, está o possível aumento de remuneração
dos cargos de confiança de recrutamento amplo. Como não sabemos
o custo que isso acarretará ao Estado, se esse aumento vier a ser
concedido por delegação, parece-me óbvio que esse projeto de lei
também tenha de passar pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária até que recebamos do governo do Estado dados sobre
a despesa extra que pretende fazer para o pagamento dos cargos em
comissão.

Se isso de fato acontecesse, precisaríamos que essa proposição
passasse na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Isso me parece óbvio e não sei por que a assessoria da Casa não a
remeteu de vez à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Se o projeto fala em possibilidade de despesa, não é
justo que passe apenas nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública. Há que saber qual será essa despesa.

Há ainda uma emenda de minha autoria que, se aprovada,
significará um aumento maior de despesa, que não seria apenas para
os cargos de recrutamento amplo. O aumento que for dado ao cargo
de recrutamento amplo - isso me parece razoável - tem de ser dado
também ao funcionário efetivo. Não acho justo delegar ao Governador
a possibilidade de ele aumentar apenas o salário dos seus cargos de
confiança. Aqueles do recrutamento amplo não foram concursados,
prestam um serviço ao Estado, mas não pertencem ao quadro efetivo.
Por isso sugeri essa emenda estendendo o que for aplicado de
aumento salarial ao cargo de recrutamento amplo, de confiança do
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Governador, aos seus funcionários efetivos, para que eles sejam
valorizados. Portanto o requerimento pressupõe uma discussão do
projeto e das emendas apresentadas na comissão da Casa
especializada em questão financeira, a fim de saber se haverá custo
ou não.

Como é possível essa lei delegada passar em apenas duas
comissões, sem que até agora nenhum Secretário tenha vindo à
Assembléia Legislativa explicar o que pretendem com ela, pelo menos
em termos gerais... Fala-se em alterar alguns cargos de estrutura,
mas quais cargos, e o que se pretende? Considero razoável que
tivéssemos - na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
seria uma oportunidade melhor - a presença do Secretário Anastasia
para dar aos Deputados e aos servidores pelo menos a noção básica
do que é essa tal lei delegada e também o que virá a ser o choque de
gestão de segunda geração.

Estamos todos encabulados para saber o que será esse choque de
gestão de segunda geração. Ninguém entendeu até hoje muito bem
como foi o de primeira geração, imaginem agora o choque de gestão
de segunda geração! Isso tem causado muito medo ao servidor
público. Então, é razoável que essa proposição vá a mais uma
comissão. Por isso apresentei o requerimento e gostaria de saber de
V. Exa. se ele está na pauta, hoje, para ser votado, porque, se não for
votado hoje ou amanhã, dificilmente teremos condições de aprová-lo.
Solicito a V. Exa. que inclua na pauta esse requerimento que
apresentei à Mesa da Assembléia, caso não esteja, para a apreciação
dos Deputados.

O Sr. Presidente - Deputado, respondendo a sua questão de ordem,
esclareço que há outros requerimentos que deverão ser submetidos à
votação, sendo um do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
que o Projeto n2 3.476 seja apreciado em primeiro lugar, e outro do
Deputado Weliton Prado, relativo ao Projeto de Lei n 2 3.477.

Por uma questão regimental, a Presidência informa aos Deputados
que verifica, de plano, a inexistência de quórum. Uma vez que iremos
convocar uma reunião extraordinária para logo mais, às 20 horas,
entendemos que seria oportuno, então, apreciar o pedido dos
Deputados que subscreveram os requerimentos, inclusive o de V.
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Exa.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas para mais

esclarecimentos. Na reunião da noite, por se tratar de extraordinária,
não se poderá aprovar, e os requerimentos não estão na pauta.
Então, não teremos condições de proceder à discussão do
requerimento à noite. Só estão na pauta os projetos incluídos
anteriormente; os requerimentos não foram incluídos e só podem ser
em reunião ordinária.

O Sr. Presidente - Deputado, quanto aos requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, a matéria da noite
tratará dos projetos a que se referem os requerimentos. Entendo que,
regimentalmente, havendo acordo entre os Deputados, esses
requerimentos serão submetidos a votação. O requerimento de V.
Exa. encontra-se em poder da Mesa e poderá ser apreciado na
reunião da noite, se houver entendimento. Espero que V. Exa. acate
essa maneira de o Presidente interpretar o Regimento.

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. tem essa interpretação.
Deixarei para discutir à noite e não insistirei na recomposição de
quórum. Mas, caso o requerimento não seja encaminhado à votação...

O Sr. Presidente - A noite, podemos suspender a reunião para
discutir o pedido de V. Exa. de que o Projeto de Resolução n Q 3.768
seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 6 de
dezembro, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada.na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N 2 87/2004 NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 152 LEGISLATURA, EM 5/7/2006
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Adalclever Lopes e Doutor Ronaldo (substituindo
este ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da Liderança do
BPSP), 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 Adalciever Lopes, 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, no 12 turno, o parecer do relator. Passa-se à 1 1 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação é aprovado, no 12 turno, o parecer pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n 9 87/2004, (relator:
Deputado Adalclever Lopes). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adalclever Lopes - Elbe Brandão.
ATA DA 24 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE REDAÇAO
NA 44 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 29/11/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa
Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 1.776/2004, 2.088,
2.442, 2.744 e 2.881/2005, 3.088, 3.097, 3.148, 3.190, 3.275, 3.343,
3.360, 3.387, 3.395, 3.397, 3.405, 3.424, 3.425, 3.438 e 3.459/2006
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(Deputada Vanessa Lucas); 3.464, 3.480, 3.481, 3.485, 3.487, 3.491,
3.495, 3.497. 3.500, 3.505, 3.508, 3.509, 3.512, 3.514, 3.521, 3.527 e
3.563 a 3.565/2006 (Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 1a Fase da
2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.776/2004,
2.088, 2.442 e 2.744/2005 (relator: Deputado Djalma Diniz). Passa-se

2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n as: 2.88112005, 3.088, 3.097,
3.148, 3.190, 3.275, 3.343, 3.360, 3.387, 3.395, 3.397, 3.405, 3.424,
3.425, 3.438 e 3.459/2006 (relatora: Deputada Vanessa Lucas); 3.464,
3.480, 3.481, 3.485, 3.487, 3.491, 3.495. 3.497, 3.500, 3.505, 3.508,
3.509, 3.512, 3.514, 3.521, 3.527 e 3.563 a 3.565/2006 (relator:
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte - Dalmo Ribeiro Silva -

Antônio Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.680/2006
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 Comunitária,
Cultural e Beneficente Hidro-FM, com sede no Município de Nova
Ponte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2611012006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q 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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade (ver alteração) determina no
§ 1 0 do art. 13 que em nenhuma hipótese será admitida ou autorizada
a remuneração de membros da diretoria ou do conselho; e no art. 35
que, no caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes
serão doados a outra associação com o mesmo fim.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.680/2006.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.687/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

declara de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária André
Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 2611012006, a proposição foi
distribuída a este órgão colegiado para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cabe esclarecer que a assembléia geral da Casa

Fraterna e Comunitária André Luiz, em reunião realizada em
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15/11/2006, procedeu a alteração de seu estatuto, retirando os
dispositivos relacionados com a prática de doutrina religiosa, em
decorrência da vedação contida no inciso 1 do art. 19 da Constituição
Federal, que proíbe o Estado de manter aliança com entidade
religiosa. Alterou, inclusive, sua denominação, que passou a ser Casa
Assistencial André Luiz. Tal mudança motivou a Emenda n 1,
apresentada no final deste parecer. Com essas modificações, a
entidade pode receber o título de utilidade pública, como pretende o
projeto de lei em exame.

Passemos, agora, à análise jurídica da proposição.
O Projeto de Lei n 2 3.687/2006 encontra-se em consonância com os

termos da Lei n 9 12.972, de 1998, alterada pela Lei n 2 15.430, de
2005, que contém os requisitos para a declaração de utilidade pública,
pois a entidade nele mencionada tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de um ano e é dirigida por pessoas idôneas,
que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o art. 42 do Capítulo II de seu estatuto estabelece
que os cargos da diretoria, bem como os de departamentos, não
serão remunerados; e o art. 22 do Capítulo III, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a casas
assistenciais de Conceição das Alagoas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n2 3.687/2006 com a Emenda n 2 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 12:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa

Assistencial André Luiz, com sede no Município de Conceição das
Alagoas.".

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.688/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Viçosa da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Viçosa.

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 1986, presta relevantes serviços

aos moradores do Município de Viçosa e região, principalmente ao
segmento mais carente.

Dessa forma, desenvolve atividades de assistência social, eventos
culturais, esportivos e de lazer, visando sempre a zelar pela melhoria
das condições de vida dos seus assistidos, no intento de assegurar-
lhes condições para a cidadania.

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 3.688/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.696/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a instituição Projeto ACL, com sede
no Município de Alfenas.

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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O Projeto ACL tem por finalidade prestar assistência social às
pessoas carentes, buscando sempre a elevação e manutenção da sua
qualidade de vida.

Para tanto, promove a proteção à saúde de gestantes, crianças e
idosos; realiza cursos profissionalizantes; atividades educativas,
esportivas e de lazer.

Nada mais justo, pois, que lhe seja prestada honraria, como forma
de reconhecimento à sua destacada importância no âmbito
assistencial.

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

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

3.696/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.702/2006

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 de Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente de Veredinha - Adecave -, 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 citada entidade, em funcionamento desde 1999, tem por finalidade

primordial desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de
vida dos moradores do Município de Veredinha.

Para alcançar suas metas, promove atividades nas áreas da saúde,
educação, esporte e lazer, direcionadas a crianças e adolescentes,
combate a fome e a pobreza, realiza cursos profissionalizantes,
orienta sobre a preservação do meio ambiente e desenvolve
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programas nos setores de habitação e saneamento básico.
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 3.70212006, em turno único.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Fusa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.705/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a entidade Sociedade Solidária -
SOL -, com sede 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, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 2004, possui como finalidade

realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
população de Divinópolis, especialmente o segmento mais carente.

Dessa forma, combate a fome e a pobreza, desenvolve programas
na área da saúde, oferece cursos profissionalizantes, promove
atividades esportivas e culturais direcionadas às crianças e aos
adolescentes, presta orientação sobre a conservação do meio
ambiente.

Representar a comunidade junto aos órgãos públicos no
atendimento de suas reivindicações é, também, um dos seus
objetivos.

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

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

n2 3.705/2006, em turno único.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.706/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, objetiva declarar de utilidade pública o Abrigo ao Idoso . Sol
Nascente de Iturama, com sede nesse Município.

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 Abrigo ao Idoso Sol Nascente de Iturama, entidade civil sem fins

lucrativos e de natureza filantrópica, tem por finalidade prestar
assistência aos idosos, fornecendo-lhes abrigo, alimentação,
medicamento, vestuário e serviços médicos.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãõs 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, voltadas para o atendimento às pessoas da
terceira idade.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, consideramos
que a entidade está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

3.706/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
[lisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.717/2006
Comissão de Cultüra

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandrão, à projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação de
Educação Artística - Flama -, 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 1995, sem fins lucrativos, possui

caráter eminentemente educacional, cultural e filantrópico.
No cumprimento do seu propósito, promove e divulga pesquisas

sobre diversas áreas do conhecimento; busca a formação e o
aperfeiçoamento artístico dos seus associados; realiza eventos e
solenidades abertos ao público.

Dessa maneira, proporciona o desenvolvimento sociocultural da
comunidade.

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

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

n2 3.717/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.739/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional
Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/11/2006 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, li I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 12 da Lei fl2 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 (veja alteração) determina no art.
18 que os Diretores, bem como os! associados, não serão
remunerados pelas suas atividades, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificações, vantagens ou bonificações; e no art.
30, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
doado a instituição qualificada nos termos da Lei n 2 9.790, de 1999,
que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de
interesse público, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.73912006.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 87/2006
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, §1°, do Regimento Interno)

Comissão de Constituiçãoe Justiça
Relatório

Por intermédio do Ofício n 2 21/2006, o Presidente do Tribunal de
Justiça encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei
Complementar n 2 87/2006, que "altera a: organização e a divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 617/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Otçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do citado Diploma Regimental.

Fundamentação
O projeto em análise, segundo a justificação que o acompanha, tem

por objetivo específico atualizar a divisão judiciária do Estado, contida
na Lei Complementar n 2 59, de 18/1/2001, em cumprimento ao
disposto no art. 22, § 2, da Lei Complementar n 2 85, de 28/12/2005.
Além disso, procede à revisão da organização judiciária do Estado,
promovendo alguns ajustes, até mesmo em relação às regras
constitucionais trazidas pela Emenda à Constituição da República n
45, de 2004.

Para atingir esse desiderato, a proposição introduz várias alterações
na legislação vigente. No que toca à divisão judiciária, são
apresentadas modificações, especialmente, nos arts. l, 8Q e 10, bem
como nos anexos da referida Lei Complementar n 9 59. Em razão
disso, destacam-se a extinção das Circunscrições Judiciárias, a
criação de duas novas Comarcas - a de Fronteira e a de Juatuba -, a
alteração das normas referentes à classificação das comarcas assim
como das exigências para a sua instalação, a criação do denominado
Sistema dos Juizados Especiais e a ampliação da Justiça Militar.

Outra modificação significativa que merece destaque diz respeito à
sistemática do concurso público para provimento dos cargos de Juiz
de Direito Substituto. Entre outras alterações propostas, o projeto
pretende converter o curso de preparação para ingresso na
Magistratura, atualmente ministrado pela Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes, em uma das fases do concurso.

Cumpre-nos, inicialmente, esclarecer que cabe a esta Comissão, em
sua esfera de competência, apreciar a proposição exclusivamente sob
o prisma jurídico-constitucional, em obediência ao Regimento Interno.
Isso posta, deve-se ressaltar que, sob esse prisma, não há óbice à
tramitação da matéria, uma vez que o projeto não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

Com efeito, o ordenamento constitucional prevê a prerrogativa da
Assembléia Legislativa para dispor sobre todas as matérias de
competência da Estado, entre as quais a organização e a divisão
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judiciárias, conforme o disposto no art. 61, XIII, da Constituição do
Estado.

Com relação ao processo legislativo, a Carta Estadual, em seu art.
66, IV, "c", prescreve que compete privativamente ao Tribunal de
Justiça, por seu Presidente, a iniciativa de lei que trate da organização
e divisão judiciárias e suas alterações. Ademais, o art. 65, § 2°, II, do
referido diploma legal estabelece que a matéria em questão deve ser
disciplinada por meio de lei complementar.

Verifica-se, assim, que, em todos esses aspectos, há
compatibilidade entre o ordenamento constitucional e a proposição em
análise, devendo, portanto, ser a matéria objeto de apreciação e
deliberação do Poder Legislativo.

Contudo, embora não exista, do ponto de vista formal, óbice à
tramitação da matéria, julgamos oportuna a apresentação do
Substitutivo n° 1, com o objetivo de aprimorar o projeto no tocante à
técnica legislativa e de corrigir algumas inadequações jurídicas.

A esse respeito, alguns pontos merecem destaque.
Primeiramente, suprimimos do projeto o comando que prevê

mecanismo que permite ao Tribunal de Justiça, por meio de resolução
da Corte Superior, classificar comarcas como sendo de entrância
especial a partir de levantamento estatístico realizado pelo IBGE.
Essa supressão justifica-se pelo fato dó o dispositivo infringir o
princípio da legalidade ao estabelecer como sujeita a resolução
matéria que se encontra disciplinada em lei complementar.

Além disso, quanto ao art. 18 da referida Lei Complementar n 2 59, a
que se refere o art. l°do projeto, promovemos sua alteração, de modo
a adequá-lo ao art. 93, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela
Emenda à Constituição da República n° 45, de 2004.

No que tange ao concurso para ingresso na Magistratura, o texto
original da proposição prevê a necessidade de o candidato, se
servidor público, comprovar a obtenção de licença para tratar de
interesses particulares ou de autorização concedida pelo órgão a que
esteja vinculado para freqüentar o curso ministrado pela Escola
Judicial. Contudo, julgamos que o servidor público poderá também
utilizar para tal finalidade férias-prêmio a que tenha direito, sem
prejuízo da remuneração e, portanto, com menos ônus. Nesse passo,
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inserimos no dispositivo as férias-prêmio como alternativa para
afastamento do servidor.

Com relação ao curso para ingresso na carreira da Magistratura,
tendo em vista que só havia previsão de duração mínima, fixamos um
prazo máximo para a sua duração, com o intuito de possibilitar aos
candidatos uma melhor avaliação de todas as circunstâncias
envolvidas no processo de seleção.

E importante ressaltar também que, após o recebimento do projeto
pela Mesa Diretora, o Presidente do Tribunal de Justiça encaminhou a
este relator proposta de alteração da proposição original no que toca
ao art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001. A proposta foi acatada
neste parecer e diz respeito à atribuição de competência ao Juiz da
Vara da Infância e da Juventude para a fiscalização, orientação e
apuração de irregularidades de instituições, organizações
governamentais e não governamentais, abrigos, instituições de
atendimento e congêneres, os quais lidam com o idoso, garantindo-lhe
as medidas de proteção e atendimento prioritário previstas na Lei
Federal n°10.741, de 1°11012003.

No que se refere à divisão judiciária, em conformidade com as
disposições da legislação em vigor, o Município de Conceição dos
Ouros integra, atualmente, a Comarca de Paraisópolis, juntamente
com os Municípios de Paraisópolis, Consolação, Gonçalves e
Sapucaí-Mirim. No intuito de conferir mais comodidade aos
jurisdicionados, consideramos conveniente transferir o referido
Município para a Comarca de Cachoeira de Minas, devido a sua
localização.

Pelas mesmas razões e acolhendo a sugestão apresentada pelo
Deputado Marlos Fernandes, o Município de Indianópolis foi
transferido para a Comarca de Araguari. E importante enfatizar que,
ao ser criada pela Lei Complementar n° 59, a Comarca de Nova Ponte
acolheu em sua estrutura o Município de Indianópolis, até então
vinculado à de Araguari. No entanto, isso gerou sérios transtornos à
comunidade daquele Município, pela dificuldade de acesso à nova
comarca, razão pela qual entendemos ser oportuna a alteração.

Acatando a sugestão apresentada pelo Deputado José Henrique,
promovemos também a transferência do Município de Jampruca, até
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então vinculado à Comarca de Itambacuri, para a Comarca de
Governador Valadares.

Da mesma forma, entendemos ser relevante a criação de mais uma
vara nas Comarcas de Andradas, Cambuí, Campestre, Carmo do Rio
Claro, Coromandel, Frutal, Jacutinga, Muriaé, Ouro Fino, Paraisópolis,
São Gonçalo do Sapucaí e Três Pontas; mais duas varas na Comarca
de Campo Belo; mais três varas nas Comarcas de Alienas, Itajubá,
Lavras, São Lourenço e Teófilo Otôni e mais seis varas na Comarca
de Pouso Alegre, em razão do acentuado número de feitos judiciais,
como condição necessária ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional nas referidas comarcas.

Também em virtude do grande número de feitos judiciais na
Comarca de Barão de Cocais e acatando asolicitação feita pelo ilustre
Deputado Mauri Torres, propomos a criação de mais uma vara nessa
comarca.

Com o mesmo propósito e acolhendo a sugestão apresentada pelo
Deputado Elmiro Nascimento, propomos a criação de mais três varas
na Comarca de Poços de Caldas e de mais quatro varas na Comarca
de Patos de Minas. Igualmente, por sugestão do Deputado Gustavo
Corrêa, entendemos ser razoável a criação de mais uma vara nas
Comarcas de Arinos, Monte Santo de Minas e Pedra Azul.

Levando em consideração apelo dirigido a este relator pelas
autoridades locais e o empenho dos Deputados Gustavo Corrêa e
Paulo Piau, propomos a criação de mais duas varas na Comarca de
Viçosa. Ainda por solicitação do Deputado Paulo Piau, criamos mais
uma vara na Comarca de Conceição das Alagoas e mais duas varas
na Comarca de Araxá. Por sugestão do Deputado Antônio Andrade,
criamos mais uma vara nas Comarcas de Paracatu, Sacramento,
Buritis, Presidente Olegário, Rio Paranaíbã, São Gotardo e Vazante;
mais duas varas na Comarca de João Pinheiro e mais três varas na
Comarca de Unaí. Por sugestão do Deputado Paulo César, criamos
mais uma vara na Comarca de Nova Serrana. Por sugestão do
Deputado Gustavo Valadares, criamos mais uma vara na Comarca de
Peçanha. Por sugestão do Deputado Rêmolo Aloise, criamos mais
uma vara nas Comarcas de São Sebastião do Paraíso e Passos. Por
sugestão da Deputada Elbe Brandão e do Deputado Célio Moreira,
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criamos mais uma vara na Comarca de Janaúba. Por sugestão do
Deputado Célio Moreira, criamos mais uma vara nas Comarcas de
Corinto, Minas Novas e Paraopeba e mais três varas na Comarca de
Igarapé. Por sugestão da Deputada Elisa Costa e dos Deputados José
Henrique, Adalclever Lopes e Jayro [essa, criamos mais seis varas na
Comarca de Governador Valadares, com o objetivo de contribuir para
o desempenho da função jurisdicional nessas comarcas.

Por fim, estamos suprimindo a revogação do art. 337 da Lei
Complementar n9 59, de 2001, prevista no art. 8 Q do projeto em
análise, de modo que os serventuários da justiça, por que exercem
atividade de caráter jurídico, sobretudo lidando com o direito
processual, possam fazer concurso para o cargo de Juiz de Direito
Substituto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar &
87/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Miguel Martini.
SUBSTITUTIVO N 2 1

Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ° - O território do Estado, para a administração da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante no item 1.2 do Anexo 1 desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar, conforme relacionado no item 1.1 do Anexo 1 desta lei
complementar.".

Art. 2 0 - A alínea "a" do inciso II do art. 5 0 da Lei Complementar nc
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
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acrescentada ao inciso a seguinte alínea "c":
"Ar!.
II -
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia
pública, quartel do destacamento policial e centro de internação para
adolescentes em conflito com a lei;

(.. .)
c) estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo, cem

feitos judiciais por mês.".
Art. 3°-O inciso 1 do § 5 0 do ar!. 6 0 e o art. 8 0 da Lei Complementar

n°59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6°- (...)

- dois serviços de Tabelionato de Notas;

Art. 8°- As comarcas se classificam como:
- de entrância especial, aquelas com mais de duzentos e cinqüenta

mil habitantes;
li - de segunda entrância, aquelas com até duzentos e cinqüenta mil

habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, aquelas com um só Juiz.
Parágrafo único - Para efeito de comunicação dos atos processuais,

duas ou mais comarcas contíguas e distantes até 100km (cem
quilômetros) da sede, cujas vias de comunicação estejam em bom
estado, poderão, mediante resolução da !Corte Superior, constituir
grupo de comarcas.".

Art. 4 0 - O "caput" e os § 1° e 4 0 doar!. toda Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes § 9°e 10:

"Art. 10 - Servirão no território do Estado, nas comarcas:
- de Belo Horizonte:

a) cento e cinqüenta Juizes de Direito titulares de vara, Presidentes
ou Sumariantes dos tribunais do júri;

b) quarenta Juízes de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
c) cinqüenta e cinco Juízes de Direito Auxiliares, sendo cinqüenta
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com função de cooperação e substituição e cinco com função de
apoio e assistência à Presidência e às Vice-Presidências do Tribunal
de Justiça;

II - de Contagem, quarenta e um Juizes de Direito, sendo seis do
Sistema dos Juizados Especiais;

III - de Juiz de Fora, trinta e sete Juízes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

IV - de Uberlândia, trinta e seis Juizes de Direito, sendo quatro do
Sistema dos Juizados Especiais;

V - de Uberaba, vinte e dois Juizes de Direito, sendo seis do
Sistema dos Juizados Especiais;

VI: de Governador Valadares, vinte e dois Juízes de Direito, sendo
quatro do Sistema dos Juizados Especiais;

VII - de Betim, dezenove Juizes de Direito, sendo três do Sistema
dos Juizados Especiais;

VIII - de Montes Claros, dezoito Juízes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

IX - de Divinópolis e Pouso Alegre, dezesseis Juizes de Direito,
sendo três do Sistema dos Juizados Especiais;

X - de Ipatinga, quinze Juizes de Direito, sendo três do Sistema dos
Juizados Especiais:

XI - de Poços de Caldas e Sete Lagoas, catorze Juizes de Direito,
sendo três do Sistema dos Juizados Especiais;

XII - de Ribeirão das Neves e Teófilo Otôni, doze Juízes de Direito,
sendo dois do Sistema dos Juizados Especiais;

XIII - de Santa Luzia, doze Juizes de Direito, sendo um do Sistema
dos Juizados Especiais;

XIV - de Araguari e Patos de Minas, onze Juízes de Direito, sendo
três do Sistema dos Juizados Especiais;

XV - de Conselheiro Lafaiete, onze Juízes de Direito, sendo quatro
do Sistema dos Juizados Especiais;

XVI - de Barbacena e Varginha, dez Juizes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

XVII - de Passos, nove Juízes de Direito, sendo dois do Sistema dos
Juizados Especiais;

XVIII - de Alfenas, Ibirité, Itajubá, Lavras, São Sebastião do Paraíso

rÃ'!
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e Unai, oito Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XIX - de Araxá, Campo Belo, Muriaé, Patrocínio e São Lourenço,
sete Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XX - de Itaúna e Pará de Minas, sete Juizes de Direito, sendo dois
do Sistema dos Juizados Especiais:

XXI - de Caratinga, Cataguases, Curvelo, Formiga, Igarapé,
Ituiutaba, São João dei-Rei, Três Corações, Ubá, Vespasiano e
Viçosa, seis Juizes de Direito, sendo um do Sistema dos Juizados
Especiais;

XXII - de Coronel Fabriciano, seis Juízes de Direito, sendo dois do
Sistema dos Juizados Especiais;

XXIII - de Frutal, Itabira, Paracatu e Pedro Leopoldo, cinco Juízes de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais:

XXIV - de Nova Lima, cinco Juízes de Direito, sendo dois do Sistema
dos Juizados Especiais;

XXV - de Cambuí, João Monlevade, Janaúba, João Pinheiro, Lagoa
Santa, Leopoldina, Manhuaçu, Nanuque, Nova Serrana, Oliveira, Ouro
Preto, Pirapora, Ponte Nova, Timóteo e Três Pontas, quatro Juízes de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXVI - de Andradas, Boa Esperança, Iturama, Monte Carmelo, Ouro
Fino, Paraisópolis, Pedra Azul, Sabará, Sacramento e São Gonçalo do
Sapucaí, três Juizes de Direito;

XXVII - de Além Paraíba, Almenarà, Bocaiúva, Carangola,
Diamantina, Guaxupé, Januária, Mantena Mariana, Santa Rita do
Sapucaí, Santos Dumont e Visconde do Rio Branco, três Juízes de
Direito, sendo um do Sistema dos Juizados Especiais;

XXVIII - de Abre-Campo, Araçuaí, Arcos, Arinos, Baependi, Barão
de Cocais, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Buritis,
Caeté, Camanducaia, Campestre, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio
Claro, Cássia, Caxambu, Conceição das Alagoas, Congonhas,
Conselheiro Pena, Corinto, Coromandei, Esmeraldas, Extrema,
Francisco Sá, Guanhães, Ibiá, Inhapim, Itabirito, Itambacuri,
Itapecerica, Jacutinga, Lagoa da Prata, Lambari, Machado, Manga,
Manhumirim, Mateus Leme, Matozinhos, Médina, Minas Novas, Monte
Santo de Minas, Muzambinho, Ouro Braríco, Paraopeba, Peçanha,
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Pitangui, Piumhi, Porteirinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Salinas, Santa Bárbara, São Francisco, São Gotardo, São João da
Ponte, São João Nepomuceno, Várzea da Palma e Vazante, dois
Juizes de Direito;

xxix - de Abaeté, Açucena, Agua Boa, Aguas Formosas, Aimorés,
Aiuruoca, Alpinõpolis, Alto Rio Doce, Alvinópolis, Andrelândia, Areado,
Bambuí, Barroso, Belo Oriente, Belo Vale, Bicas, Bom Jesus do
Galho, Bom Sucesso, Bonfim, Bonfinõpolis de Minas, Borda da Mata,
Botelhos, Brasópolis, Bueno Brandão, Buenópolis, Cabo Verde,
Cachoeira de Minas, Caldas, Cambuquira, Campanha, Campina
Verde, Campos Altos, Campos Gerais, Canápolis, Candeias,
Capelinha, Capinópolis, Carandaí, Carlos Chagas, Carmo da Mata,
Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio,
Conceição do Mato Dentro, Conceição do Rio Verde, Conquista,
Coração de Jesus, Coroaci, Cristina, Cruzília, Divino, Dores do lndaiá,
Elói Mendes, Entre-Rios de Minas, Ervália, Espera Feliz, Espinosa,
Estrela do Sul, Eugenópolis, Ferros, Fronteira, Galiléia, Grão-Mogol,
Guapé, Guaranésia, Guarani, Ibiraci, Iguatama, Ipanema, Itabirinha de
Mantena, Itaguara, Itamarandiba, Itamoji, Itamonte, Itanhandu,
Itanhomi, ltaobim, Itapajipe, Itumirim, Jabuticatubas, Jacinto, Jacuí,
Jaíba, Jequeri, Jequitinhonha, Joaíma, Juatuba, Lagoa Dourada,
Lajinha, Lima Duarte, Luz, Malacacheta, Mar de Espanha, Maninho
Campos, Matias Barbosa, Mato Verde, Mercês, Mesquita, Mirabela,
Miradouro, Miraí, Montalvânia, Monte Alegre de Minas, Monte Azul,
Monte Belo, Monte Sião, Morada Nova de Minas, Mutum, Natércia,
Nepomuceno, Nova Era, Nova Ponte, Nova Resende, Novo Cruzeiro,
Padre Paraíso, Palma, Papagaios, Paraguaçu, Passa-Quatro, Passa-
Tempo, Pedralva, Perdizes, Perdões, Piranga, Pirapetinga, Poço
Fundo, Pompéu, Prados, Prata, Pratápolis, Raul Soares, Resende
Costa, Resplendor, Rio Casca, Rio Novo, Rio Pardo de Minas, Rio
Piracicaba, Rio Pomba, Rio Preto, Rio Vermelho, Rubim, Sabinópolis,
Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Caldas,
Santa Vitória, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, São
Domingos do Prata, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Pará,
São João do Paraíso, São João Evangelista, São Romão, São Roque
de Minas, São Tomás de Aquino, Senador Firmino, Serro,
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Silvianápolis, Taiobeiras, Tarumirim, Teixeiras, Tiros, Tocantins,
Tombos, Três Marias, Tupaciguara, Turmalina e Virginápolis, um Juiz
de Direito.

§ 1 ° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

§ 4 0 - A instalação das comarcas, das varas e das unidades
jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Cone Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos.

§ 90 Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 10- Para expedir a resolução prevista no § 4 0 deste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

- cem processos, para instalação de varà;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.".
Art. 5 0 - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14-O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de

Justiça não integrarão as Câmaras, más ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 6 0 - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 da Lei
Complementar n°59, de 2001, o seguinte inciso V, ficando o inciso V
renumerado para inciso VI e o inciso VI renumerado para inciso VII,
com a seguinte redação:
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"ArL16-( ... )
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. r - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 8°- Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n°59, de
2001, o seguinte parágrafo único:

"Art. 59 - ( ... )
Parágrafo único - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias

poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução da
Corte Superior do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas
cíveis que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.".

Art. 9°- A alínea "o" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g", "h" e 1":

"Art. 61 - (...)
til-
c) detração e remição da pena;
(. .
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatária for
omissa;

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia
sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatôria,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;
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Art. 10 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do
Idoso exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre
menores, bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres,
que lidam com o idoso, garantindo-lhes as medidas de proteção e
atendimento prioritário previstas na Lei Federal n° 10.741, de 1° de
outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência específica couber
aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o "caput", cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e uma
substituição, quando convier.".

Art. 11 - A Seção III do Capítulo II do Titulo III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção 1
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

- o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais
terá sua composição e atribuições estabelecidas no Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.

Subseção III
Das Turmas Recursais

rs
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Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões
dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 1 O - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2 0 - Os integrantes da Turma Recursal serão indicados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão nomeados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ r - E vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 40 - Quando o interesse da prestação jurisdicional recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 50 - A Corte Superior, mediante proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e "habeas corpus' contra atos de Juízes de Direito do Sistema, e
contra seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas
Recursais serão realizados na secretaria de unidade jurisdicional do
Juizado Especial da comarca sede para tanto indicada pelo Conselho
de Supervisão e Gestão.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e suas Unidades Jurisdicionais

Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juizes de Direito.
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§ 1 °- Nas comarcas relacionadas nos incisos XIII, XVII a XIX, XXI,
XXIII e XXVII do "caput" do art. 10 desta lei complementar, haverá
uma unidade jurisdicional.

§ 2' - Nas comarcas relacionadas nos incisos 1 a XII, XIV a XVII, XX,
XXII e XXIV do °caput" do art. 10 desta lei complementar, haverá uma
ou mais unidades jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3°- Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
• competência será plena e mista.

§ 4°- Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional,
• Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdiciõnais de mesma competência serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, quando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juizes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8 0 - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais de que trata o art. 10, inciso 1, alínea
"b, desta lei complementar será, por indicação do Corregedor-Geral
de Justiça, designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça para
exercer a função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da
referida Comarca.

§ 90 - A designação prevista no § 8 0 deste artigo será feita para
período correspondente, no máximo, ao mandado do Corregedor-
Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8 0 deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.
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Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1 O - A titularização do Magistrado nos Juizados Especiais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 2 0 - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior poderá determinar a movimentação do Juiz de uma
para outra unidade jurisdicional da mesma comarca, nos termos do
art. 89, § 301 desta lei complementar.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos dentre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

§ 1 ° - A atividade do conciliador é considerada serviço público
honorário de relevante valor.

§ 2 1 - O efetivo desempenho da função de conciliador, de forma
ininterrupta, durante mais de dois anos, será considerado título em
concurso para carreiras jurídicas do Estado.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial, das causas cíveis de
menor complexidade e de infrações penais de menor potencial
ofensivo definidas pelas Leis Federais n°9.099, de 26 de setembro de
1995, e n°10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n°9.099, de 1995.

Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
desce ntralizadamente, em unidades instaladas em Municípios ou
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do
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Município sede, até mesmo de forma itinerante, mediante
determinação do Tribunal de Justiça.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante determinação do Tribunal te Justiça.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 12 - O § 3 0 do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89-
§ 3 0 - A garantia da inamovibilidade não impedirá a remoção

compulsória por motivo de interesse público.".
Art. 13-O "caput" do art. 108 da Lei Complementar n°59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 108 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão

servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como
qualquer dos servidores relacionados nos: arts. 251 e 256 desta lei
complementar, parentes em grau indicado : no art. 107, aplicando-se,
em caso de promoção por antigüidade, a regra do 'caput' desse
artigo.".

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 157 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte § 1 01 passando seu parágrafo único a vigorar
como § 2 0, com a seguinte redação:

"Art. 157 - ( ... )
§ 1 ° - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração,

desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade, sem
prejuízo da faculdade do Corregedor-Geral de Justiça de agir de
ofício.

§ 2 0 - A representação será arquiada, se manifestamente
improcedente, mediante decisão fundamentada do Corregedor-Geral
de Justiça.".

Art. 15 - Os Capítulos 1 e II do Título II do Livro III da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Capítulo 1
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Do Concurso para Ingresso na Magistratura
Art. 164 - O ingresso na Magistratura far-se-á no cargo de Juiz de

Direito Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas
e títulos realizado em duas fases, ambas de caráter eliminatório.

§ 1 ° - Será responsável pela primeira fase do concurso comissão
examinadora integrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que a
presidirá, por Desembargadores, um dos quais será o
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes - Ejef -, salvo impedimento, e por um representante do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2 0 - A segunda fase do concurso, constituída pelo curso de
preparação para ingresso na Magistratura, será coordenada pelo
Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Superintendente da
Ejef, com a participação da comissão examinadora a que se refere o §
1 °.

§ 3 0 - As etapas e a sistemática de cada fase do concurso serão
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça
e no respectivo edital.

AI. 165 - Para ingresso na Magistratura, o candidato deverá
preencher os seguintes requisitos, a serem comprovados conforme
estabelecido no edital do concurso:

- ser brasileiro e estar no exercício dos direitos civis e políticos e
quite com as obrigações eleitorais e militares;

II - ter mais de vinte e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade;

III - ser bacharel em Direito, com pelo menos três anos de
graduação;

IV - gozar de boa saúde física e mental e não apresentar defeito
físico que o incapacite para o exercício da Magistratura;

V - não ter antecedentes criminais e ser moralmente idôneo;
VI - contar pelo menos três anos de efetivo exercício de atividade

jurídica, exercida a partir da colação de grau;
VII - possuir características psicológicas adequadas para o exercício

do cargo;
VIII - ter sido aprovado em todas as fases do concurso.
AI. 166 - O concurso será anunciado em edital elaborado em

rÀ



535

conformidade com o disposto nesta lei complementar e com regras
estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça,
o qual será publicado no Diário do Judiciário do órgão oficial de
imprensa do Estado, pelo menos três vezes, na primeira das quais na
integra.

§ 1 O - O prazo para inscrição em cada etapa da primeira fase do
concurso será de, pelo menos, quinze dias contados:

- da data da primeira publicação do edita!, para a primeira etapa;
II - da data da publicação do resultado da etapa anterior, para as

etapas subseqüentes.
§ 2 0 - O valor da taxa de inscrição será definido no edital do

concurso.
§ 30 - A comissão examinadora do concurso poderá indeferir o

pedido de inscrição, ainda que apresentados os documentos exigidos,
se entender, tendo em vista a investigação a que é submetido o
candidato, faltarem a ele condições pessoais e psicológicas para o
bom desempenho do cargo.

§ 4°- Contra indeferimento de inscrição no concurso caberá recurso
para a Corte Superior.

Art. 167 - Os candidatos aprovados na primeira fase do concurso
serão convocados a se matricularem no curso de preparação para
ingresso na Magistratura, observando-se a estrita ordem de
classificação e o número de vagas disponívõis para o curso.

§ 1 ° - O curso de preparação, de caráter eliminatório e com duração
mínima de três meses e máxima de oito meses, será ministrado pela
Ejef e regido por normas constantes em resolução da Corte Superior e
no edital do concurso.

§ 2°- Se servidor público, o candidato deverá apresentar, no ato da
matrícula no curso, comprovante de que obteve férias-prêmio ou
licença para tratar de interesses particulares concedida pelo órgão a
que se vincula ou declaração do órgão autorizando-o a participar do
curso.

§ 3 0 - Os candidatos matriculados no curso serão denominados
estagiários e farão jus a uma bolsa de estudos equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do subsídio mensal do Juiz de Direito
Substituto, durante toda a realização do curso.

rÀ-
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§ 4 0 - Durante o curso, será exigida dos estagiários freqüência
regular em todas as atividades desenvolvidas e obtenção da
pontuação mínima estabelecida para aprovação em provas escritas e
orais e na avaliação do estágio.

§ 50 Durante o curso, os estagiários participarão de programas de
acompanhamento psicológico e serão submetidos a exames médicos,
com vistas a avaliar a sua aptidão e adequação ao cargo, e será
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral e social, a fim
de verificar suas condições pessoais para o bom desempenho do
cargo.

§ 6 0 - Será excluído do concurso o estagiário que não obtiver
aprovação no curso, conforme critérios estabelecidos em resolução da
Corte Superior e no edital do concurso, perdendo, automaticamente, a
bolsa de estudos a que fazia jus.

§ 7 0 A qualquer tempo os membros da comissão examinadora do
concurso, os membros do Comitê Técnico da Ejef, os coordenadores
e orientadores do curso, qualquer Desembargador ou o Presidente do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil poderão pedir
a exclusão do estagiário do concurso, desde que apresentem motivo
relevante.

§ 8 0 - O estagiário cuja exclusão seja pedida nos termos do § 80
deste artigo será ouvido no prazo de cinco dias contados do
recebimento da comunicação da exclusão, sendo-lhe facultada ampla
defesa.

§ 9 0 - Apresentada ou não defesa pelo estagiário, a Corte Superior
decidirá sobre o pedido de exclusão, sendo relator o Presidente do
Tribunal de Justiça.

§ 10 - O estagiário perderá, automaticamente, a bolsa de estudos a
que fazia jus, na hipótese de a Corte Superior decidir pela sua
exclusão.

Art. 168 - Dos candidatos aprovados no curso de preparação para
ingresso na Magistratura, far-se-á a classificação final no concurso,
conforme as notas obtidas em suas duas fases.

§ 1 ° - Feita a classificação final prevista no caput' deste artigo, a
comissão examinadora fará o relatório final do concurso.

§ 2 0 - 0 relatório a que e refere o § 1 0 será encaminhado à Corte
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Superior do Tribunal de Justiça, para homologação do concurso.
§ 3 1 - O concurso será válido por dois anos, a contar de sua

homologação.
Capítulo II

Da Nomeação e da Vitaliciedade
Ar!. 169 - Homologado o concurso, os •estagiários aprovados em

todas as suas fases serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça para cargos de Juiz de Direito Substituto e tomarão posse, de
preferência coletivamente, em sessão solene da Corte Superior.

§ 1 ° - Para a nomeação a que se refere o "caput" deste artigo, será
respeitada a ordem de classificação no concurso, vedada a nomeação
de candidato com sessenta e cinco anos de idade ou mais.

§ 2°- A partir da posse, os Juizes de Direito substitutos terão direito
ao subsídio integral do cargo.

Art. 170- Vetado.
Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio de estágio probatório,

a Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria de seus membros,
poderá:	 1

- reconhecer-lhe o direito à vitaliciedade-,'
li - propor sua exoneração, desde que assegurada ampla defesa,

ficando ele afastado automaticamente de suas funções, sem direito à
vitaliciedade, ainda que o ato do Presidente ! do Tribunal seja assinado
após o decurso do biênio.".

Art. 16-O inciso lido art. 179 da Lei Complementar n°59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 179 - ( ... )
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos

Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;
Art. 17 - Fica acrescentado ao Título 1 do Livro IV da Lei

kal
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Complementar n°59, de 2001, o seguinte art. 184-B:
"Art. 184-B - O território do Estado será dividido em quatro

Circunscrições Judiciárias Militares, para fins de administração da
Justiça Militar de 1 °grau.

§ 1 ° - Em cada uma das Circunscrições Judiciárias Militares do
Estado, haverá uma Auditoria, ressalvado o disposto no § 2°.

§ 2 0 - Na 1 Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Belo
Horizonte, haverá três Auditorias.

§ 3 O Tribunal de Justiça Militar definirá, mediante resolução:
- os Municípios que integrarão cada uma das quatro Circunscrições

Judiciárias Militares previstas no "caput" deste artigo;
II - os Municípios em que serão sediadas as Circunscrições

Judiciárias Militares, observado o disposto no § 2 0 deste artigo,
escolhidos entre os Municípios sede de comarca de entrância
especial.".

Art. 18-O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n°59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os seguintes § 1° e 3 0 e passando seu parágrafo único a
vigorar como § 20:

"Art. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do
Estado.

§ 1 ° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.

§ 3° - O número de Juízes da Justiça Militar de primeira instância no
Estado é o constante no Anexo III desta lei complementar.".

Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n°59,
de 2001, o seguinte inciso V:

"Art. 238-
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, desta lei
complementar.".

Art. 20 - Os art. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

rÁ'!
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- pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação
específica.

§ 1 ° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2°-O ingresso nas carreiras previstas no inciso Ido "caput" deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2-Vice-Presidente, .que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3°- Na realização do concurso público a que se refere o § 2 0 deste
artigo serão observados os princípios te centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e de regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4 0 A nomeação para os cargos integrantes do quadro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da
carreira de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será determinada
pela Corte Superior, mediante resolução.".

AI. 21 - O 'caput" do art. 260 e o do art. 261 da Lei Complementar
n°59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"AI. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(.. .)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
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do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".
Art. 22 - O § 2 1 do art. 290, o § l°do art. 293 e o art. 297 da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 290 -Ç..)
§ 2 0 - A abertura de sindicância, a instauração de processo

disciplinar e a decisão que aplicar penalidade administrativa
interrompem o curso da prescrição.

Art. 293-(...)
§ 1 ° - A sindicância será realizada por servidor ou por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento
destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descuniprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 23 - O "caput' e o § l°do art. 298 da Lei Complementar n°59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2°, e renumerados os § 2°, 3° e
4 0, respectivamente, para	3 0, 4°e 50:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria, revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

- pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.

§ 1° - A portaria prevista no "caput" deste artigo será publicada por
extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.
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§ 2°-O processo disciplinar será conduzido por comissão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 24 - O art. 324 da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 324- Fica proibida a permuta:
- de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

li - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 25 - Fica acrescentado ao Título II do Livro VI da Lei
Complementar n 0 59, de 2001, o seguinte art. 331-B:

"Art. 331-B - Até que seja instalada a Comarca de Coroaci, o
Município de Marilac fica integrado à Comarca de Governador
Valadares.".

Art. 26 - Os Anexos 1 e III da Lei Coniçlementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos 1 e III desta
lei complementar.

Art. 27 - O Anexo II da Lei Complementar n°59, de 2001, passa a
vigorar com as alterações constantes no Anexo II desta lei
complementar.

Art. 28 - As normas previstas nos arts. 164 a 170 da Lei
Complementar n° 59, de 2001, com redação dada por esta lei
complementar, não se aplicam ao concurso para ingresso na
magistratura em andamento na data de publicação desta lei
complementar, o qual continuará a regerse, até o seu final, pelas
regras em vigor na data da publicação do respectivo edital.

Art. 29 - Até que sejam implantadas as Circunscrições Judiciárias
Militares previstas no § 2 0 do art. 184-B da Lei Complementar n°59,
de 2001 introduzido por esta lei complementar, a administração da
Justiça Militar de 1 ° grau far-se-á pelas Auditorias sediadas em Belo
Horizonte.

LWC
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Art. 30 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto da Lei Complementar n°59, de 2001,
consolidado com suas alterações, no prazo de noventa dias contados
da publicação desta lei complementar.

Art. 31 - Ficam revogados o art. 2 0, o inciso VI do art. 154, o art. 156,
o § l°do art. 171 e os arts. 258 e 329 da Lei Complementar n°59, de
2001.

AI. 32 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Anexo 1
(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° ......de ... de .....de

"Anexo 1
(a que se reterem os aIs. 1 °, 11 e 186 da Lei Complementar n°59, de

18 de janeiro de 2001)
Número de Magistrados da Justiça de Segunda e Primeira Instâncias

A tabela referente ao item 1.1 - Segunda Instância foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 7.12.2006.*	A tabela referente 1.2 - Primeira Instância (1.2.1 - Entráncia
Especial) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7.12.2006.*	A tabela referente 1.2 - Primeira Instância (1.2.2 - Segunda
Entrância) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7.12.2006.*	A tabela referente 1.2 - Primeira Instância (1.2.3 - Primeira
Entrância) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7.12.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 27 da Lei Complementar n° .....de ... de .....de

"Anexo II
(a que se refere o § 2 0 do art. 3 0 da Lei Complementar n°59, de 18 de

janeiro de 2001)
Relação das Comarcas do Estado e dos Municípios Que as Integram

15- Andrelândia
Andrelândia
Arantina
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Bom Jardim de Minas
Carrancas
Madre de Deus de Minas
Piedade do Rio Grande
São Vicente de Minas
(...)
17- Araguari
Araguari
Indianápolis

25 - Barbacena
Barbacena
Alfredo Vasconcelos
Antônio Carlos
Bias Fortes
Desterro do Meio
Ibertioga
Ressaq u in ha
Santa Bárbara do Tugúrio
Santana do Garambéu
Santa Rita do Ibitipoca
Senhora dos Remédios

48 - Cachoeira de Minas
Cachoeira de Minas
Conceição dos Ouros
(.
76 - Caxambu
Caxambu

109-A - Fronteira
Fronteira
110 - Frutal
Frutal
Comendador Gomes
Planura
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112 - Governador Valadares
Governador Valadares
Alpercata
Frei Inocêncio
Matias Lobato
Jampruca

133- Itambacuri
Itambacuri
Campanário
Frei Gaspar
Pescador
(...)
156-A - Juatuba
Juatuba
Florestal
(...)
176 - Mateus Leme
Mateus Leme
(...)
191 -Monte Carmelo
Monte Carmelo
Douradoquara
traí de Minas
Romaria
(«.)
203 - Nova Ponte
Nova Ponte
Santa Juliana

216- Pará de Minas
Pará de Minas
Igaratinga
Onça do Pitangui
Pequi

544
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São José da Varginha

218- Paraisópolis
Paraisópolis
Consolação
Gonçalves
Sapucaí-Mirim

284 - São Lourenço
São Lourenço
Pouso Alto
São Sebastião do Rio Verde
Soledade de Minas.".

Anexo III
(a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n°, de de de)
A tabela referente ao Anexo III (a que se refere § 3 0 do art. 196 da

Lei Complementar n 2 59, de 18 de janeiro de 2001) foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 7.12.2006.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 3.05612006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de São Pedro dos Ferros.

A proposição foi examinada preliminartente 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.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Pedro
dos Ferros imóvel com área de 3.000,00m 2, localizado nesse
Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
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em causa, a proposição preceitua que o imóvel será destinado à
implantação de unidade administrativa municipal e ao funcionamento
de unidade voltada para a prestação de serviços à comunidade. Ainda
em defesa do interesse coletivo, o projeto prevê a reversão do imóvel
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n9 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

3.056/2006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.340/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei n2
3.340/2006 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Janaúba o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n 2 1, que apresentou.

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.
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Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Janaúba um terreno urbano com área de 413,00m 2, situado na Praça
do Cristo Redentor, naquele Município, a ser desmembrado de área
total de 12.000,00m 2, onde funciona a Escola Estadual Maurício
Augusto de Azevedo. Ressalte-se que a parte a ser doada pode ser
claramente identificada no Termo de Cessão de Uso de Imóvel, por
meio do qual o Estado fez sua cessão ao Município, pelo prazo de
cinco anos.

Pretende a administração pública municipal utilizar o imóvel para o
funcionamento do Projeto Shopping Popular, proporcionando maior
segurança e conforto aos consumidores e camelôs, em atendimento
ao interesse público que deve nortear a alienação em tela.

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

Cabe esclarecer que a Emenda n2 1, aprésentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade apenas corrigir o número
da folha onde está registrado o imóvel.

A prévia autorização legislativa, objeto da proposição em análise,
decorre de exigência contida no § 2 9 do art. 105 da Lei Federal n9
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos é balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse dispositivo
estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Por atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, não representar despesas para o erário
nem acarretar repercussão na lei orçamentária, não há óbice à
aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
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3.340/2006 no 1 2 turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Ditzon Meio - Jayro [essa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.38012006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela rejeição do projeto.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a efetuar o

pagamento do consumo de energia elétrica e dos encargos
decorrentes desse serviço, do consumidor beneficiário de qualquer
dos programas sociais do governo federal, cujo imóvel seja utilizado
exclusivamente para fins residenciais, nas áreas urbana e rural, e no
qual o consumo de energia mensal não ultrapasse lOOkWh. Excluem-
se do benefício as unidades consumidoras que apresentarem
sazonalidade de consumo, que estiverem desocupadas ou que não se
caracterizarem como residência permanente.

O objetivo do projeto, segundo a justificação do autor, é beneficiar a
parcela mais pobre da população, promovendo a "inclusão social por
meio do compartilhamento mais justo dos benefícios dessa grande
riqueza, pertencente a todos os mineiros, que é a energia elétrica da
Cemig".

Cabe ressaltar que o Estado já concede isenção de ICMS de
energia elétrica para imóveis residenciais urbanos ou rurais que
consumam até 90kWh mensais. O projeto em tela certamente
produzirá impacto sobre as contas públicas do Estado, pois cria uma
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despesa de caráter continuado para o Executivo, sem apontar a fonte
de recursos para seu custeio. Tal impacto não é desprezível,
considerando o custo da energia elétrica e também o que o Estado
deixaria de arrecadar de ICMS, tendo em vista o peso relativo do setor
de energia elétrica, responsável por, aproximadamente, 11% da
arrecadação total de ICMS do Estado.

A proposição, portanto, ofende os pressupostos estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n Q 101, de 2000-,
que estabelece, em seus arts. 15 e 16:

"Art. 15 - Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de
obrigação que não atendam o disposto nos. arts. 16 e 17.

Art. 16 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da d?spesa será acompanhado
de:

- estimativa do impacto orcamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual é com a lei de diretrizes
orçamentárias".

Dessa forma, embora reconhecendo o mérito da iniciativa,
entendemos que a proposição em tela nãõ cumpre os pressupostos
exigidos pela legislação pertinente às matérias financeira e
orçamentária, razão pela qual não deve ser aprovada por esta Casa.

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

3.380/2006.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2€ 06.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - José

Henrique - Dilzon Meio - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.389/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
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especifica ao Município de São Geraldo.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua jurídicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, cio o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Geraldo
um terreno com área de 10.000,00m 2, localizado em Ribeirão
Vermelho, no referido Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o imóvel será destinado ao
funcionamento de escola municipal.

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 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

repercussão na Leidespesas para o erário e não acarretar
Orçamentária.

Ademais, o negócio
garantia, uma vez que
patrimônio do Estado
lavratura da escritura
destinação prevista.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação

3.389/2006 no 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique,

do Projeto de Lei n2

relator - Dilzon Meio -

jurídico a ser realizado está revestido de
o projeto de lei prevê a reversão do imóvel ao
se, findo o prazo de cinco anos contados da
pública de doação, não lhe tiver sido dada a
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Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.579/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 9 659/2006, , o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 9 3.579/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/8/2006 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para que transfira a Município bem público do
Estado constituído de terreno com área de 11 .000,00m 2 , situado no
Povoado de Ramos, Município de Bonfim, registrado sob o n 2 10.946,
a f Is. 281 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bonfim, incorporado ao patrimônio do Estado por doação
de particulares, sem constar gravame algüm no instrumento público
de transferência de domínio.

A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do art.
17 da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas pata licitações e contratos da
administração pública, subordinando o contrato, ainda, ao
atendimento do interesse público.

A propósito, informa o autor do projeto que a referida área será
destinada a açôes de desenvolvimento culturais e educacionais. Tal
finalidade, condicionante da doação, está !formalizada no parágrafo
único do art. 1 2 do projeto, o que vem : atender ao interesse da
coletividade.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no caso, está
prevista no art. 22 do projeto, que estabelece o retorno do imóvel ao
patrimônio da entidade doadora se, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
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sido dada a destinação prevista.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.57912006.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.694/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera dispositivos da Lei n 9 14.693, de 30/7/2003, que institui o
Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito da administração
pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
anterior.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela altera a Lei n Q 14.693, de 2003, com vistas à

fixação de diretrizes e de critérios mais claros para o cálculo do ADE.
O objetivo da proposta é simplificar o modelo vigente, inserindo o ADE
entre os mecanismos de aplicação da política remuneratória,
reforçando o vínculo entre o referido adicional e o resultado da
avaliação de desempenho do servidor.

O ADE foi instituído em 2003, no âmbito da reforma administrativa
promovida pelo Governo do Estado, em substituição ao adicional por
tempo de serviço, extinto pela emenda à Constituição ri 9 57, com o
intuito de criar um estímulo positivo aos servidores do Poder
Executivo.

Entre as alterações propostas no projeto em tela, merece destaque
a forma de cálculo do valor do ADE, que passará a ser proporcional
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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 por este nessas
avaliações. Propõe-se a definição de uma escala com os limites
máximos do valor do ADE, correspondentes a 10% do vencimento
básico do servidor para cada cinco resultados satisfatórios obtidos na
ADI. Somente fará jus ao ADE o servidor que tiver 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 70% na avaliação de
desempenho, o servidor terá o pagamento do ADE suspenso durante
o exercício subseqüente.

Outra alteração instituída no projeto em análise é que o pagamento
do ADE 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. Essa medida visa aumentar a eficiência dos órgãos
governamentais na gestão das políticas públicas.

Ressalta-se que a proposta insere o ADE entre os mecanismos de
aplicação da política remuneratória, que condiciona o seu pagamento
à disponibilidade de recursos e ao preenchimento dos requisitos
constantes na lei que institui a referida política. Na ausência de
recursos disponíveis, o pagamento do ADE ficará suspenso durante o
exercício subseqüente.

A proposição em tela também exclui dos critérios estabelecidos para
o pagamento do ADE os cursos de formação e aperfeiçoamento
individual, tendo em vista a utilização destes para fins de promoção na
carreira. Estabelece também 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 2 64, de 2002.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 1,
que promove alterações no projeto, com vistas ao seu aprimoramento.
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Entre as alterações propostas no substitutivo destacam-se: a
manutenção dos comandos dos § 2 Q e 39 do art. 3 9 da Lei n 2 14.693,
que estavam sendo tacitamente suprimidos pelo projeto e que contêm
dispositivos importantes para a lógica da aplicação do ADE; a
definição de "resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho
Individual - ADI - ou na Avaliação Especial de Desempenho - AED" e
"resultado satisfatório na execução física das ações integrantes dos
programas finalisticos do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG", como sendo os resultados iguais ou superiores a 70% das
avaliações; a supressão do disposto no § 39 do art. 39 do projeto, que
determina a suspensão do pagamento do ADE no caso de não haver
recursos disponíveis para seu pagamento, conforme as hipóteses
previstas na Lei de Política Remuneratória, tendo em vista que tal
previsão contraria o disposto no § 39 do art. 39 da Lei n9 14.693,
segundo o qual o montante estimado dos recursos disponíveis para
cada exercício não poderá ser inferior ao alocado no exercício
anterior.

Com relação ao mérito que nos cabe analisar, o projeto em tela não
traz impacto sobre as contas públicas do Estado, tendo em vista que
as alterações propostas à Lei n 9 14.693 se limitam à fixação das
diretrizes e dos critérios para o cálculo do ADE, já instituído pela
referida norma.

Assim sendo, esta Comissão entende que o projeto em tela, com as
alterações propostas no Substitutivo n 9 1, ao promover as alterações
na legislação que dispõe sobre o ADE, aperfeiçoa o modelo vigente,
pois institui mecanismos capazes de aumentar a eficiência na gestão
das políticas públicas. Além disso, insere o ADE na lógica da
responsabilidade fiscal, quando o vincula às normas relativas à
Política Remuneratória. Por essa razão, entendemos que a
proposição é relevante e atende ao interesse público, devendo,
portanto, ser aprovada por esta Casa.

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

3.694/2006, no l turno, na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
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Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Humberto
Carneiro - Sebastião Helvécio - Elisa Costa(voto contrário).
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.72912006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a :doar ao Município de São
Miguei do Anta o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Miguel
do Anta um imóvel constituído de terreno com área de 2.000m2,
situado no lugar denominado Muqueca, na: Fazenda Monte Carmelo,
nesse Município, o qual fora doado ao Estado por particulares em
1964.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o' bem será destinado ao
funcionamento de um centro comunitário para eventos socioculturais e
educativos.

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.

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 móvimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
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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

3.729/2006 no 1 2 turno.
Saia das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

3.768/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de

Resolução n9 3.768/2006 tem por finalidade delegar ao Governador do
Estado atribuição para elaborar leis delegadas, nos termos do art. 72
da Constituição do Estado, de forma a viabilizar a implementação do
Programa de Governo - "Pacto por Minas: estratégias para
transformação social".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/1112006, a proposição,
que tramita em regime de urgência, conforme requerimento aprovado
em 29/11/2006, foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, tendo recebido parecer que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 e
2. Vem agora a proposição a esta Comissão para exame do mérito da
matéria, consoante o disposto no art. 195, c/c o inciso 1 do art. 102, do
Regimento Interno

Fundamentação
A crescente diversidade de temas e a maior complexidade das

matérias a serem regulamentadas pelo poder público apresentam
como conseqüência, especialmente a partir da segunda metade do
século XX, a consolidação de um fenômeno que podemos definir
como o da "concretização" do direito: cada vez mais as tradicionais
normas principiológicas, universais e abstratas, cedem lugar a um
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ordenamento jurídico que se caracteriza pelo seu conteúdo tecnicista,
especifico, datado, limitado e direcionado para a regulamentação de
aspectos restritos da atividade administrativa. Desse fato decorre uma
significativa reorientação nos padrões de relacionamento entre os
agentes envolvidos no processo de produção de leis. Os parlamentos
modernos normalmente têm como regra a priorização de debates,
muitas vezes lentos e prolongados, acerca de princípios gerais. As
exigências da administração, por outro lado, são marcadas muitas
vezes pela urgência e pela complexidade técnica. Daí a necessidade,
percebida há pelo menos meio século, no Brasil, da criação de
mecanismos que permitam que os objetivos dinâmicos da
administração sejam atingidos sem ofensa ao princípio republicano da
legalidade.

Nesse sentido, além da antiga figura do decreto-lei (do governo
Vargas e dos governos militares) e de sua sucessora, a medida
provisória, não se deve esquecer que a Carta Federal de 1967
introduziu, e a Constituição democrática de 1988 manteve, a figura da
"lei delegada", pela qual se autoriza o Chefe do Poder Executivo a
legislar em substituição ao Poder Legislativo, a partir de expressa
delegação em que são fixados termos e limites de vigência temporal.
Esses são os pressupostos históricos que demarcam o processo ora
em exame.

A delegação legislativa a ser conferida ao Chefe do Poder Executivo
por meio do projeto de resolução que analisamos faculta-lhe modificar
a estrutura organizacional das administrações direta e indireta, o que
abrange a edição de leis delegadas para criar, transformar ou extinguir
órgãos ou unidades administrativas da administração direta, mas não
para criar, extinguir ou transformar entidades da administração
indireta, pois ações dessa natureza dependem da prévia aprovação
de projeto de lei ordinária e não são passíveis de delegação.

Quando às entidades descentralizadas - excluídas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, por força da Emenda &
1, da Comissão de Constituição e Justiça -, a delegação solicitada
abrange a possibilidade de modificação das respectivas estruturas
orgânicas e a alteração de objetivos, atribuições e denominações.
Deve-se alertar para o fato de que, nesse caso, quando da emissão
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das futuras leis delegadas, não poderá o Governador do Estado valer-
se dessa prerrogativa excepcional para retirar competências
substanciais de determinada autarquia ou fundação pública a ponto de
fazê-las perder a própria identidade funcional, pois, se assim ocorrer,
estaria utilizando a figura da lei delegada para extinguir ou transformar
entes da administração indireta, o que, como já se disse, é vedado
pelo ordenamento constitucional. Portanto, no exercício da
competência delegada, é indispensável que se aja com moderação e
conforme os critérios de razoabilidade, para não descaracterizar as
entidades da administração indireta.

A grande vantagem da lei delegada relaciona-se à celeridade do
procedimento, uma vez que, obtida a necessária autorização, é
facultado ao Governador do Estado editar os atos normativos para a
reestruturação do aparelho burocrático do Poder Executivo, contanto
que o faça nos estritos termos da delegação legislativa. As futuras leis
delegadas deverão desdobrar as cláusulas da resolução a ser
aprovada por este Parlamento, sem, todavia, extrapolar seu conteúdo,
devendo permanecer nos limites expressamente previstos na
delegação de poderes. Esse fato demonstra que a delegação de
atribuições ao Governador do Estado não constitui "cheque em
branco" para fazer o que quiser, mas sim o que deve ser feito com
vistas à racionalização do aparelho administrativo, em estreita
fidelidade aos parâmetros estipulados por esta Casa Legislativa.
Deve-se lembrar, também, que qualquer eventual excesso de poder
ou desvio de finalidade no exercício da competência delegada é
passível de correção pela própria Assembléia Legislativa, que poderá
sustar os atos normativos incompatíveis com a delegação, nos termos
do art. 62, XXX, da Carta mineira, ou pelo Poder Judiciário, mediante
provocação da parte interessada.

Assim, ao conceder ao Governador do Estado a faculdade de editar
leis delegadas para a disciplina de determinadas matérias
administrativas no âmbito da esfera de atuação do Poder Executivo, o
Parlamento não abre mão de suas prerrogativas de legislador nem
renuncia às suas atribuições constitucionais de produção do direito
positivo. Apenas reconhece que o princípio constitucional da harmonia
entre os Poderes, consagrado no art. 29 da Constituição Federal,
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quando interpretado em conjunto com õdisposto no art. 73 da
Constituição mineira, em que se confere à' sociedade o direito a um
governo eficaz, exige que o Legislativo e o Executivo colaborem para
que os objetivos comuns, relacionados com o bem-estar da população
mineira, sejam alcançados da melhor forma possível.

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

Resolução n g 3.768/2006 com as Emendas n 2s 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Antônio Júlio - Dilzon Meio -

Domingos Sávio.	 -
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

3.777/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epígrafe altera a Resolução n 2 5.198, de 21/5/2001,
estabelece critérios para o provimento dos cargos que menciona e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 6)12/2006, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia Legislatha para, nos termos do art.
79, VIII, 'a", do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação.'
A Assembléia Legislativa compete privativamente, de acordo com os

incisos III e IV do art. 62 da Constituição Estadual, respectivamente,
dispor sobre sua organização interna e sobre a sua estrutura de
cargos e funções, desde que não haja fixação ou alteração de
remuneração. A iniciativa no processo legislativo em matérias dessa
natureza é privativa da Mesa da Assembléia, conforme determina o
art. 66, 1, "d" da Carta Política mineira. A matéria em exame obedece,
em sua tramitação, os preceitos constitucionais mencionados, o que
se traduz na inexistência de óbice formal quanto à sua tramitação.

No mérito, o projeto tem como objetivo ccmpatibilizar determinados
aspectos da regulamentação administrativd da Casa com situações
concretas recentes, que decorrem de transformações vivenciadas na

rCkA



560

prática da entidade. O Direito, como sabemos, deve acompanhar o
dinamismo das relações sociais, cabendo ao legislador manter-se
atento para que o ordenamento jurídico formal não apresente
defasagem em relação à realidade concreta, capaz de torná-lo até
mesmo impraticável. Esse sentido que orienta a proposta de
supressão da exigência de ingresso no Banco de Desenvolvimento do
Servidor - BDS -, como requisito para a indicação para o provimento
de cargo de confiança, a direção política da Casa, dada a desativação
real do processo de seleção para o mencionado ingresso, existente há
algum tempo.

Outro aspecto relevante da proposição diz respeito ao
estabelecimento de regras e parâmetros idênticos para o provimento
dos dois cargos mais importantes da estrutura da Secretaria da
Assembléia, o de Diretor-Geral e o de Secretário-Geral da Mesa.
Nesse caso, passado um determinado momento da história da Casa,
em que procedimentos distintos foram considerados politicamente
necessários, faz-se mister adotar tratamento isonômico entre os
cargos, em nome da coerência na regulamentação administrativa.

Finalmente, deve-se destacar a reabertura dos processos e a
fixação de prazo, que se estende até 30/612007, para que os
interessados em celebrar acordo para a solução de conflitos relativos
à conversão da Unidade Real de Valor - URV - se manifestem. Trata-
se de medida que atende os interesses da administração pública, pois
contribui potencialmente para a diminuição da sobrecarga de
trabalhos a que está sujeita o Poder Judiciário, e os dos servidores,
pois possibilita-lhes resolver de forma célere questões há muito
pendentes.

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

Resolução n 2 3.777/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de dezembro de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.209/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei flQ 2.209/2005

dispõe sobre a colocação, no "hall" de entrada de repartições públicas,
de lista de anúncios de vagas para o trabalho elaborada pelo Sistema
Nacional de Empregos - Sine.

Aprovado no 1 2 turno na forma do Substitutivo n2 1, com a Emenda
n2 1, retorna agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer
para o 22 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é pane deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo determinar a afixação,

nas repartições públicas, da relação de vagas de trabalho elaborada
pelo Sistema Nacional de Emprego - Sine. Também deverão ser
divulgadas informações relativas aos Centros Públicos de Promoção
do Trabalho - CPPTs.

Tendo em vista que a divulgação das vagas disponíveis muitas
vezes se dá por meio da internet, de jornais e de estações de rádio e
televisão, a população de baixa renda &pouca escolaridade nem
sempre tem acesso a essas informações, que são muito importantes
para os que buscam colocação no mercado de trabalho. Assim,
apesar de o projeto gerar benefícios para a sociedade como um todo,
pode-se prever que seus efeitos positivos, atingirão principalmente
essa população.

A proposição reveste-se, portanto, de grande valor social, pois
democratiza o acesso à informação e volta a atenção para os menos
favorecidos, aqueles que mais necessitam de trabalho, não só como
meio de sustento próprio e de suas famílias, mas também como
garantia de dignidade e de esperança em dias melhores.

No 1 9 turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n 2 1, com o objetivo de corrigir falhas técnicas, que
poderiam impedir o andamento normal do projeto nesta Casa.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com o fito de ampliar o alcanpe do projeto, apresentou
a Emenda n 9 1, estendendo seus efeitos aos três Poderes do Estado -
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Executivo, Legislativo e Judiciário.
Com o objetivo de aperfeiçoar a proposição, apresentamos a

Emenda n 2 1, estabelecendo que o Sine e os CPPTs encaminharão
aos três Poderes do Estado as informações determinadas no art. 1 1 do
vencido, as quais serão afixadas em locais visíveis e de fácil acesso.

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

2.20912005 no 29 turno, na forma do vencido em 12 turno, com a
Emenda n 2 1, a seguir apresentada.

Emenda n 2 1
Acrescente-se ao art 12 do vencido o seguinte parágrafo único:
"Art 1 9 - ...
Parágrafo único - O Sine e os CPPTs encaminharão regularmente

aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário as informações a que
se refere o "caput".".

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes, relatora - Gustavo

Valadares.
PROJETO DE LEI N 2 2.20912005

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a afixação da relação de vagas de trabalho elaborada

pelo Sistema Nacional de Emprego - Sine - no "hall" de entrada de
repartições públicas, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, por meio de

seus órgãos competentes, deverão afixar em local visível e de fácil
acesso, em todas as suas repartições, a relação de vagas de trabalho
elaborada pelo Sistema Nacional de Emprego - Sine - e informações
relativas a cursos e palestras oferecidos pelos Centros Públicos de
Promoção do Trabalho - CPPTs.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.40012005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O Projeto de Lei n 2 2.400/2005, da Deputada Lúcia Pacífico, dispõe
sobre a adoção de material escolar e de livros didáticos pelos
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estabelecimentos de ensino e dá outras proVidências.
Aprovado no 1 turno na forma do Substitutivo n 2 1 vem agora o

projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2 Q turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, "a", ambos do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Na forma do vencido em 1 2 turno, a proposição em exame
estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular.

Na sua apreciação em 12 turno, a matéria foi analisada
aprofundadamente por esta Comissão, que propôs novo formato ao
projeto, com vistas ao seu aperfeiçoamento em diversos aspectos. Na
forma proposta pela Comissão de Educação, a matéria foi acolhida
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e aprovada
em Plenário.

No reexame da matéria em 2 2 turno, ratificamos as razões que
conduziram esta Comissão de mérito a opinar pela sua aprovação em
12 turno. Reafirmamos que o material: didático-escolar, como
instrumento fundamental de trabalho para ! o aprendizado, deve ser
adequado à finalidade à qual se destina. A lei virá coibir eventuais
abusos que possam ser cometidos pelas escolas na exigência da lista
de material, como a inclusão de itens que não têm nenhuma relação
direta com a função pedagógica, como os materiais de higiene ou
limpeza.

Por fim, consideramos que a proposição 'tem o mérito de elevar à
condição de norma jurídica recomendações e diretrizes adotadas por
órgãos de defesa do consumidor em todo o País, oferecendo aos pais
de alunos a garantia efetiva de defesa de seus direitos no que tange à
aquisição de material didático-escolar regulada pela escola.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei n 2 2.400/2005, no 2Q turno, na forma do vencido em 1 2 turno.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 2006.
Leonídio Bouças, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Weliton

Prado.
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PROJETO DE LEI N 2 2.400/2005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular condicionar-
se-á às normas estatuídas por esta lei.

Art. 2 - Os estabelecimentos de ensino divulgarão, durante o
período de matrícula, a lista de material didático-escolar a ser utilizado
pelo aluno, acompanhada de um cronograma semestral de utilização.

Parágrafo único - Os pais ou responsáveis pelo educando poderão
optar pela aquisição integral do material didático-escolar, no início do
ano letivo, ou semestralmente, conforme o cronograma a que se
refere o "caput".

Art. 32 - A lista de material didático-escolar não poderá incluir
materiais de limpeza, de higiene, de expediente ou outros que não se
vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no processo de
aprendizagem.

Art. 42 - A lista de material didático-escolar poderá sofrer alterações
no decorrer do período letivo, desde que não ultrapasse 30% do
quantitativo originalmente solicitado.

Parágrafo único - O estabelecimento de ensino responsabilizar-se-á
pela complementação do material exigido que ultrapassar o percentual
determinado no "caput".

Art. 52 - O estabelecimento de ensino poderá cobrar taxa de material
didático-escolar, desde que seja oferecida como alternativa à
aquisição direta do material pelos pais ou responsáveis, sendo vedada
a cobrança de valores que não estejam estritamente vinculados aos
tens da lista.

Parágrafo único - No caso de opção pela taxa a que se refere o
"caput", o estabelecimento de ensino fica obrigado a apresentar aos
pais ou responsáveis demonstrativo detalhado das despesas de
aquisição dos itens constantes na lista de material didático-escolar,
em conformidade com a média de preços praticados no mercada
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Art. 6 - Fica vedada, sob qualquer pretexto, a indicação, pelo
estabelecimento de ensino, de preferência por fornecedor ou marca
dos itens que compõem a lista de material didático-escolar.

Art. 79 - E vedado ao estabelecimento de ensino condicionar a
participação do aluno nas atividades escolàres à aquisição ou posse
do material didático-escolar exigido.

Art. 8 - O descumprimento das normas éstabelecidas por esta lei
sujeita os estabelecimentos de ensino às penalidades previstas na
legislação relativa aos direitos do consumidor e em normas
congêneres.

AI. 99 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.
PARECER PARA O 22 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.494/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - do Município de
Malacacheta o imóvel que especifica.

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

Em obediência ao estatuído no § lQ do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação

 original, visa autorizar o

ão do vencido.
Fundamentação

A proposição sob comento, em sua form 
Poder Executivo a doar à Apae de Malacach'eta imóvel constituído por
um terreno urbano com área de 608,04m 2 , situado nesse Município. O
projeto que autoriza a transferência do bem ao Município de
Malacacheta foi aprovado na formado Substitutivo n 2 1.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo norteador da
alienação de bem público, o imóvel será destinado ao funcionamento
da Apae. Ainda na defesa desse interesse, o projeto prevê a reversão
do bem ao patrimônio do Estado se desvirtuado o motivo de sua
doação.
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A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo ad. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal 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.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, na forma aprovada no
1 Q turno, atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para
o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.494/2005 no 2Q turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Dilzon Meio - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI N 9 2.494/2005

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

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

Malacacheta o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
608,04m2 (seiscentos e oito vírgula zero quatro metros quadrados),
situado na Rua José Luiz Pêgo, antiga Praça Benedito Valadares,
naquele Município, e registrado sob o n 2 3.439, a fls. 105 do Livro 2-P,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Malacacheta.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Malacacheta.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.562/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Comes, o projeto de lei em epígrafe

institui a Coleta Seletiva de Lixo Reciclado na Escola da rede pública
de ensino do Estado.

Aprovado no l turno na forma do Substitutivo n Q 2, retorna a
proposição agora a esta Comissão para receber parecer de 2 2 turno,
conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 9 do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em exame, aprovada no 1 9 turno na forma do

Substitutivo n g 2, pretende a alteração da Lei n 9 15.441, de 2005, que
dispõe sobre a Educação Ambiental no Estado, com a finalidade de
instituir a Coleta Seletiva de Lixo Reciciado na Escola. Visa a
implementar 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, segundo o projeto,
consistirá de ações por parte da direção da escola e dos professores
para efetivar a coleta seletiva, economicamente viável, e para
estimular os alunos a apresentarem trabalhos sobre o tema.

O projeto objetiva, também, estabelecer que órgãos e entidades da
estrutura administrativa do Estado implantêm a coleta seletiva de
materiais recicláveis. Para tanto, sugere acréscimo de dispositivo à Lei
n 2 13.766, de 2000, que institui a Política Estadual de Apoio e
Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo. Como previsto, as instituições
governamentais poderão constituir parcerias com empresas e
entidades da iniciativa privada para receber em doação os recipientes
coloridos a serem utilizados para a coleta de lixo.

O tema coleta seletiva já se tornou, nostempos atuais, um fator
imprescindível de proteção ambiental e de cbnscientização ecológica,
pois está associado às diretrizes de redução, ! reutilização e reciclagem
de lixo urbano, com vistas a diminuir o volume de resíduos a serem
descartados no meio ambiente. Sabe-se que tanto o governo federal
quanto o estadual já têm programas de coleta seletiva em repartições
públicas, em âmbito local, a exemplo do que ocorre em muitas
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secretarias estaduais em Belo Horizonte. Tais iniciativas não têm,
porém, um caráter permanente, amplo e direcionado para todas as
repartições públicas. O projeto tem, portanto, o mérito de estabelecer
a obrigatoriedade dessa iniciativa, certamente tendo em vista o
indissolúvel vínculo com o aspecto educativo. A ação educativa em
relação à coleta seletiva de lixo deve se dirigir a todo cidadão, em
especial aos jovens educandos da rede escolar pública, e às
administrações municipais, as quais, na sua ampla maioria, nem
sequer deram início a qualquer programa de coleta seletiva.

A fim de melhor adaptar a proposta aos ditames das normas que
tratam da alienação de bens públicos inservíveis, regulados pela Lei
Federal & 8.666, de 1993, apresentamos as Emendas ns 1 e 2 na
conclusão deste parecer.

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

2.562/2005, no 29 turno, na forma do vencido no I Q turno, com as
Emendas ns 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n 2 1
Acrescente-se, ao final do inciso III do art. 5, a que se refere o art.

1 2 do projeto, e ao final do inciso II do § 1 °do art. 6°-A, a que se refere
o art. 2 0 do projeto, a expressão "mediante procedimento licitatório".

Emenda n 2 2
Dê-se ao inciso IV do art. S, a que se refere o art. 1 2 do projeto, a

seguinte redação:
"Art. 1-
'Ad.	(...)
IV - o material coletado poderá ser doado a associações e

cooperativas de catadores de lixo e, na falta destas, a instituições
congêneres.'.".

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - João Leite - Doutor

Ronaldo.
PROJETO DE LEI N 9 2.562/2005

(Redação do Vencido)
Altera as Leis n Q 13.766, de 30 de novembro de 2000, e n 9 15.441,

de 11 de janeiro de 2005.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Mi H as Gerais decreta:
Art. 12 - O art. 52 da Lei n2 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52 - Os órgãos e 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 ambienal;

li - 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 Cons&ho 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
período máximo de seis meses, para propagànda;

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 62-A:

"Art. 62-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.

§ 12 - 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 materal 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
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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 congêneres.".

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.754/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Araguari os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2Q turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § V do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento, na forma aprovada no V turno, visa a

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari três
imóveis com áreas de 6.989,00m 2, 7.085,00m 2 e 3.472,30m 2, que
foram incorporados ao patrimônio do Estado por doação desse
Município, destinados a edificação e instalações de serviços estatais,
como a construção de escola e do fórum local. Entretanto, foram
utilizados pela administração local para a construção de praças
públicas e de um pronto- socorro.

Observe-se que, como o Estado não tem planos para a utilização
das áreas, o autor da proposição considera justa a pretensão do
Executivo municipal de regularizar a situação dos bens, o que atende
ao interesse da comunidade.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
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pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 22 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.754/2005, no 2Q turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Dilzon Meio - Sebastião Helvécio - José Henrique.
PROJETO DE LEI N g 2.754/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari os

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

Araguari os seguintes imóveis:
- imóvel constituído pela área de 6.986,00m 2 (seis mil novecentos e

oitenta e seis metros quadrados), localizado no centro da Praça David
Campista, registrado sob n 2 5.362, a fls. 205 do Livro 3-E, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari;

II - imóvel constituído pela área de 7.085,00m 2 (sete mil e oitenta e
cinco metros quadrados), localizado na Praça João Pinheiro,
registrado sob o n 2 16.429, a fls. 117 do Livro 3-L, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Araguari;

III - imóvel constituído pela área de 3.472,30m 2 (três mil
quatrocentos e setenta e dois vírgula trinta metros quadrados),
localizado na Praça da Constituição, registrado sob o n 2 15.407, a
ficha 1 do Livro 2 de Registro Geral, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araguari.
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Parágrafo único - Os imóveis constantes neste artigo são destinados
a construção de praças públicas e de um pronto-socorro municipal.

Ari. 2 - Os imóveis de que trata o art. 1 9 desta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se for desvirtuada a destinação prevista.

AI. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.934/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre brinquedos, material escolar e peças de
vestuário infantil apreendidos e dá outras providências.

Aprovado no 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1, retorna agora o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 29 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo destinar a instituições

filantrópicas e de caridade, por meio doação, brinquedos, material
escolar e peças de vestuário infantil apreendidos e encaminhados à
Polícia Civil como produtos falsificados.

A Polícia Civil vem apreendendo, cada vez mais, produtos
falsificados, cujo destino, em geral, é a incineração. O objetivo do
projeto é a doação desses produtos a crianças carentes.

A proposição reveste-se de grande valor social, pois volta a atenção
para os menos favorecidos, para crianças carentes. E mais uma forma
de beneficiar, de proteger os direitos dessas pessoas. Trata-se da
materialização do disposto na nossa Carta Maior, que demonstra em
vários artigos sua determinação de proteger os direitos de grupos
hipossuficientes. Cumpre ressaltar que a proposição analisada revela-
se instrumento dessa materialização, garantindo que os preceitos
constitucionais não sejam apenas letra morta.

No 1 turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n 2 1, com o objetivo de corrigir falhas técnicas, que
poderiam impedir o andamento normal da matéria nesta Casa.

Por entender que a proposição em tela está suficientemente
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examinada e dotada de mecanismos que garantem a consecução do
objetivo a que se propõe, opinamos por sua aprovação no 2 9 turno
sem adição de outras sugestões.

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

2.934/2006, no 2 2 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes, relatora - Gustavo

Valadares.
PROJETO DE LEI N 9 2.934/2006

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os produtos apreendidos pelas autoridades competentes no

exercício do poder de polícia serão, sempre que possível, doados a
instituições filantrópicas ou de caridade, esgotados os prazos para a
interposição de recurso.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo aos produtos
cuja apreensão seja objeto de disciplina específica.

Art. 20 - Não será permitida às instituições beneficiadas nos termos
desta lei a comercialização de produto doado, salvo com autorização
do órgão competente.

Art. 30 - O Poder Executivo, por meio de ato normativo próprio,
estabelecerá os critérios e o procedimento para a doação e indicará o
órgão competente para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.020/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Vice-Governador do Estado, no exercício do cargo de
Governador, o projeto de lei em tela tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que especifica.

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

apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.
Fundamentação

O projeto de lei em exame tem por finalidade autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Barbacena terreno com área de
869,40m 2 , situado nesse Município, destinando-o para fins culturais.

O imóvel fora doado à Faculdade de Odontologia de Barbacena
mediante autorização da Lei n9 1.633, de 1957, para a instalação de
sua sede e, em 1985, revertido ao patrimônio do Estado, por força do
art. 32 da referida norma, que determinava esse procedimento na
hipótese de extinção da entidade beneficiada ou da alteração, em
qualquer tempo, de sua destinação.

Cabe esclarecer que a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, dá nova redação ao "caput" do art. l Q do
projeto de lei, para sanar erros materiais referentes aos dados
cadastrais e à área do imóvel.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além
de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.020/2006, no 2Q turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI N 2 3.020/2006

(Redação do Vencido)
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o
imóvel que especifica.

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

Barbacena o imóvel constituído de um terreno e suas benfeitorias,
com área de 869,40m 2 (oitocentos e sessenta e nove vírgula quarenta
metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob a
matrícula n2 10.736 do Livro 2, no Cartório do 1 9 Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização para fins culturais.
Art. 2 - O imóvel descrita no art. 12 reverterá ao patrimônio do

Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizado com finalidade prevista no
parágrafo única do art. 12.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.054/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Miguel do Anta as imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, com a Emenda n2 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

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

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de São Miguel do Anta dois terrenos com áreas de
2.330m 2 e 195m 2, situados nesse Município e doados ao Estado sem
ônus de qualquer espécie.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o parágrafo único do art. 1, com a redação
dada pela Emenda n 9 1, determina que os imóveis a serem doados se
destinem ao desenvolvimento de atividades esportivas para a

L1



576

comunidade, no âmbito da política de desporto e lazer do Município; e
o art. 22 impõe a reversão deles 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 estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação dos imóveis em tela, tal como
estabelecida no vencido, 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

3.054/2006, no 2 9 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Sebastião Helvécio - Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI N 9 3.054/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao

Município de São Miguel do Anta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Miguel do Anta os seguintes imóveis:
- com área de 2.330m2 (dois mil trezentos e trinta metros

quadrados), situado na Avenida Ovídio Ferraz, em São Miguel do
Anta, registrado no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de
Viçosa, matrícula n2 3.420;

ii - com área de 195m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados),
situado na Avenida Ovídio Ferraz, em São Miguel do Anta, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa, matrícula
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n2 4.486.
Parágrafo único - Os imóveis a que se referem os incisos 1 e II deste

artigo destinam-se ao desenvolvimento de atividades esportivas para
a comunidade, no âmbito da política do desporto e lazer do Município.

Art. 22 - Os imóveis de que traia esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no
art.19.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.160/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Engenheiro Navarro o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 12 turno, com a Emenda n 2 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § 12 do art. 189 do mesmo Diploma,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir 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 cedo tempo a Escola Estadual Eva Adeilda.

Estando o prédio, atualmente, ocioso e em precárias condições, a
atual administração o reivindica para construção de praça de eventos
culturais e biblioteca pública municipal, o que vem atender ao
interesse público.

Cabe esclarecer que a Emenda n2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, apenas retifica o número de registro do imóvel.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n9
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8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além
de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

3.160/2006, no 2 2 turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - José Henrique - Jayro Lessa - Luiz Humberto Faria.
PROJETO DE LEI N 2 3.160/2006

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

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

Engenheiro Navarro o imóvel constituído de terreno com área de
2.520m2 (dois mil quinhentos e vinte metros quadrados), localizado
nesse Município, conforme registro sob o n 2 9.749, a f Is. 125v do Livro
3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de praça de eventos culturais e biblioteca pública
municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos do registro da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.167/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Bias Fortes o imóvel que especifica.

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

Em obediência ao estatuído no § 1 2 do referido ar!. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Bias Fortes terreno com área de 1.079,12m2,
situado naquele Município e doado ao Estado em 1973 por esse
mesmo ente federado, para a construção de um prédio onde passaria
a funcionar um posto de saúde e higiene sanitária.

Visto que a doação deu-se sem a imposição de cláusula de reversão
na hipótese de descumprimento da finalidade prevista, aplica-se a
modalidade de doação para a pretendida alienação, diferentemente do
que está estabelecido no projeto original. Para sanar esse equívoco,
foi apresentada a Emenda n 9 1.

Em atendimento ao interesse público, o projeto destina o imóvel
para utilização em atividades educacionais, sociais, culturais e
comunitárias, bem como prevê a sua reversão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
estabelecida.

A referida autorização é exigida pelo art. 18 da Constituição do
Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2 8.666, de 1993, que institui
normas gerais para licitação e contratos da administração pública, no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, tal como estabelecida
no vencido, atende aos preceitos legais que versam sobre a
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transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

3.16712006 no 2 2 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Luiz

Humberto Carneiro - Jayro Lessa - José Henrique - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI N 2 3.167/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sias Fortes 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

Bias Fortes imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído por uma área de 1.079,12m 2, situada na Rua Prefeito
Odilon Fonseca de Oliveira, antiga Rua Professor Soares Ferreira, no
Município de Bias Fortes, registrado sob o n2 33.655, às folhas 135, no
livro 3-AK de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

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

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.398/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Alberto Pinto Coelho e
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Mato Dentro o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno com a Emenda n 2 1, retorna a proposição
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agora a este órgão colegiado afim de receber parecer para o 2° turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Nos termos do § 1 9 do art. 189 desse diploma, faremos constar após
a conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Conceição do Mato Dentro o imóvel
constituído de um terreno urbano edificado com área de 400,00m2,
situado na Rua José Sena, sIn2, antiga Rua Municipal, naquele
Município, doado ao Estado em 1926 pela Câmara Municipal, sem
gravame.

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.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17 da
Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública; e no art. 105, § 2, 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.

A matéria em questão, na forma do vencido no 12 turno, atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos e, por não acarretar despesas para o erário, não repercute na
execução da Lei Orçamentária.

Em vista dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente por esta Comissão no 1 2 turno, favorável à aprovação
da matéria.

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

3.398/2006, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Dilzon Meio -

José Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
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PROJETO DE LEI N 2 3.39812006
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do
Mato Dentro o imóvel que especifica.

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

Conceição do Mato Dentro o imóvel, e as respectivas benfeitorias,
com área de 400m 2 (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua
José Sena, sfn 9 , antiga Rua Municipal, registrado sob o n 2 2.919, a fls.
242 e 243 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conceição do Mato Dentro.

Parágrafo único - o imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de posto de saúde municipal, como vem
ocorrendo.

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. 1.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.881/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.881/2005, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
dos Bairros da Nova Cidade - AMNC -, com sede no Município de
Santa Rita do Sapucaí, 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°2.881/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

da Nova Cidade - AMNC -, com sede no Município de Santa Rita do
Sapucaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros da Nova Cidade - AMNC -, com sede no
Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.088/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.088/2006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro da Medicina - ACBM -, com sede no Município de Itajubá, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.088/2006
Declara de utilidade pública a Associação! Comunitária do Bairro da

Medicina - ACBM -, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro da Medicina - ACBM -, com sede no Município
de Itajubá.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.097/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.097/2006, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Interassociação dos
Amigos dos Bairros de Itabira, com sede no Município de Itabira, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °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°3.097/2006
Declara de utilidade pública a entidade Interassociação dos Amigos

dos Bairros de Itabira, com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Interassociação dos Amigos dos Bairros de Itabira, com sede no
Município de Itabira.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.148/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.148/2006, de autoria do Deputado Leonídio
Bouças, que declara de utilidade pública a Associação Profissional
dos Trabalhadores na Construção Civil, com sede no Município de
Passos, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.148/2006
Declara de utilidade pública a Associação Profissional dos

Trabalhadores na Construção Civil de Passos, com sede no Município
de Passos.

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

Profissional dos Trabalhadores na Construção Civil de Passos, com
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sede no Município de Passos.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.190/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.190/2006, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro de Santo Antônio da Barra, com sede no
Município de Pedro Leopoldo, 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°3.1:90/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

de Santo Antônio da Barra, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.

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

Moradores do Bairro de Santo Antônio da Barra, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de! sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - DjaIma

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

3.275/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.27512006, de autoria do Deputado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública o Clube de Mães Saúd Mitre,
com sede no Município de Cláudio, foi aprovado em turno único, na
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forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°3.275/2006
Declara de utilidade pública a entidade Clube de Mães Saúd Mitre,

com sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Clube de

Mães Saúd Mitre, com sede no Município de Cláudio.
Art. 2° - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.343/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.343/2006, de autoria do Deputado George
Hilton, que declara de utilidade pública a Associação Rural de
Atendimento Infanto-Juvenil de Comercinho, com sede no Município
de Comercinho, 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°3.343/2006
Declara de utilidade pública a Associação Rural de Atendimento

Intanto-Juvenil de Comercinho, com sede no Município de
Comercinho.

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

Atendimento Infanto-Juvenil de Comercinho, com sede no Município
de Comercinho.
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Art. 2 0 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.360/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.360/2006, de autoria do Deputado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Esmeraldas, 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 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 NO3.360/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Esmeraldas, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Mulas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Esmeraldas, com sede nesse
Município.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.512/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.512/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação das
Damas Beneficentes Cláudio das Neves, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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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 NO3.512/2006

Declara de utilidade pública a Associação das Damas Beneficentes
Cláudio das Neves, com sede no Município de Uberlândia.

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

Beneficentes Cláudio das Neves, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.527/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.527/2006, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Campestre, 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 NO3.527/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Campestre.
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 Campestre.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N 25 6 E 7 AO PROJETO DE LEI

W 2.876/2005
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.87612005
dispõe sobre o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n 2 1; à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou pela aprovação da
matéria, na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão precedente, com
as Emendas n 2s 1 a 5; e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n 2 2.

Na fase de discussão do projeto no 12 turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas n°s 6 e 7, que vêm a esta Comissão, para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado justifica as alterações propostas no Fundo

Pró-Floresta com a necessidade de se implantarem medidas
indispensáveis à melhor operacionalização desse instrumento de
financiamento. São exemplos dessas:, medidas, conforme se
depreende da Mensagem n 2 482/2005, que encaminhou o projeto em
análise à apreciação desta Casa, a prorrogação do prazo de vigência
do Fundo, criado em 1994, por mais doze anos, e a transferência de
sua gestão da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ao examinar a proposição, esta Comissão emitiu parecer por sua
aprovação, com algumas sugestões, na forma das Emendas ns 1 a 5
ao Substitutivo n2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária também opinou favoravelmente à aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 2, que corrigia algumas imperfeições das
proposições precedentes e incorporava outros dispositivos propostos
pelas Comissões que analisaram anteriormente a matéria. A seguir,
passamos a analisar as Emendas n 2s 6 e 7, apresentadas em Plenário
e pertinentes ao último substitutivo.

A Emenda n 2 6 modifica a redação do inciso 1 do § 1 2 do art. 2, que
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dispõe sobre os objetivos do Fundo Pró-Floresta. O texto do
substitutivo declara, de forma genérica, que serão financiados os
'empreendimentos dedicados à produção e comercialização de mudas
florestais", e a emenda propõe o acréscimo da expressão "nativas ou
espécies nobres exóticas", após a expressão "mudas florestais". A
nosso ver, a modificação é desnecessária, uma vez que a redação
original não especifica nenhum tipo de cultura florestal, o que torna o
dispositivo suficientemente abrangente.

Já a Emenda flQ 7 propõe, especificamente, que sejam concedidos
prazos de carência diferenciados para o financiamento de culturas
florestais determinadas, como a seringueira, o cedro, o nim indiano e
a teca, cujo início de exploração é excepcionalmente longo. Apesar de
meritória, entendemos que a proposta, demasiadamente técnica, deva
ser objeto de regulamentação infralegal, razão pela qual não a
acatamos integralmente. Assim, propomos, ao final do parecer, uma
subemenda que remete ao regulamento da lei, após a anuência do
Conselho Coordenador do Fundo, a possibilidade de se dilatarem os
prazos de financiamento, incluídas a carência e a amortização,
daquelas culturas florestais que levam tempo excepcionalmente longo
para o início do retorno do investimento.

Oportunamente, acrescentamos a este parecer emenda que
especifica a possibilidade de concessão de financiamentos do Fundo
Pró-Floresta para a agricultura familiar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n 9 7 ao

Substitutivo n 2 2, na forma da Subemenda n 2 1, a seguir redigida, e da
Emenda n 9 8 apresentada ao Projeto de Lei n Q 2.876/2005, e pela
rejeição da Emenda n°6.

Subemenda nQ 1 à Emenda n2 7
Acrescente-se ao art. 62 do Substitutivo n2 2 o seguinte § 3:
"ArL6-( ... )
§ 3 - O prazo de financiamento de que trata o inciso II deste artigo

poderá ser ampliado, a critério do Grupo Coordenador, no caso de
cultura florestal com previsão de tempo excepcionalmente longo para
o início do retorno do investimento, conforme o disposto no
regulamento desta lei.".
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Emenda n 2 8
Acrescente-se, no inciso II do ai. a , após a expressão "produtor

rural", a expressão "inclusive da agricultura familiar".
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto,	Presidente - Paulo Piau, relator	Doutor

Ronaldo - João Leite.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 5/12/2006, as seguintes

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

Marcelino Rodrigues Ramos, ocorrido em 26/1112006, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Augusto da Fonseca Sobrinho, ocorrido em 8/1112006, em Patos
de Minas. ( - Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento da Sra.
Maria José Matoso, ocorrido em 4/12/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Alexandre Silva Maciel, ocorrido em 18/11/2006, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA 932 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 611212006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Elmiro Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 14 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n 2 698/2006
(encaminha o Projeto de Lei n 9 3.778/2006), do Governador do
Estado - 2? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei n9 3.77912006 - Requerimentos ns 7.040 a
7.065/2006 - Comunicações: Comunicação da Comissão de
Segurança	Pública -	Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários 22 Parte (Ordem do Dia): 1? Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - As 141h3min, 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 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gustavo Corrêa, 2 Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Gustavo Valadares, 1 2-Secretário "ad hoc', lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM N 2 698/2006
- A Mensagem n2 69812006, do Governador do Estado, que

encaminha o Projeto de Lei n 2 3.778/2006, foi publicada na edição
anterior.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.779/2006

Institui meia-entrada para estudantes e menores de dezoito anos
nos locais que menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica assegurado ao estudante regularmente matriculado em

estabelecimento público ou privado de qualquer nível ou modalidade
de ensino autorizado pelos órgãos competentes e ao menor de
dezoito anos o desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
efetivamente cobrado para ingresso em estabelecimento destinado à
diversão, em espetáculo teatral, musical e circense, em exibição
cinematográfica, em praça esportiva e em evento de desporto, cultura
e lazer.

Parágrafo único - O desconto referido no "caput" deste artigo será
concedido até mesmo quando se cobrarem preços promocionais ou
com descontos, de forma cumulativa.

Art. 2 - O estudante beneficiário desta lei comprovará o
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cumprimento das condições estabelecidas no art. l Q mediante a
apresentação de documento de identificação estudantil, a ser
expedido:

- pela União Nacional dos Estudantes - UNE -, pela União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -, pela União Colegial
de Minas Gerais - UCMG -, pela Associação Mineira dos Estudantes -
AME -, pela uniões municipais e diretórios centrais dos estudantes ou
pelas demais entidades representativas dos estudantes, legalmente
constituídas; ou

II - pelo estabelecimento de ensino no qual esteja matriculado.
§ 1 - O documento de identificação estudantil será válido em todo o

território do Estado pelo período de um ano.
§ 2 - Ficam os estabelecimentos estaduais de ensino obrigados a

fornecer a listagem de estudantes regularmente matriculados às
entidades representativas dos estudantes que a requererem.

Art. 3 - A comprovação de idade interior a dezoito anos, para os fins
desta lei, será feita pela exibição de documento de identidade
expedido pelo órgão público competente.

Art. 4 - Ao estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei
serão aplicadas as seguintes sanções:

- multa de 500 (quinhentas) vezes o valor integral do ingresso;
II - multa de 2.000 (duas mil) vezes o valor integral do ingresso, no

caso de reincidência;
III - cassação da inscrição estadual, no caso de nova reincidência,

na forma de regulamento.
Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas aplicadas

nos termos desta lei reverterão para o Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 - Fica revogada a Lei n 9 11.052, de 24 de março de 1993.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2006.
Mauri Torres - Weliton Prado.
Justificação: O projeto apresentado pretende instituir meia-entrada

em eventos das áreas de cultura, esporte e lazer realizados em Minas
Gerais para estudantes e menores de 18 anos, ainda que não
estudantes. Pretende, ainda, adequar o ordenamento jurídico estadual
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à Medida Provisória n 2 2.208, de 1718/2001, que, por ela mesma, não
cuida de outorgar o benefício, mas estabelece a forma como se dará a
prova da qualificação do titular direito, além de tratar dos órgãos
competentes para a expedição da carteira de estudante.

A proposta apresentada, ao procurar facultar e fomentar o acesso à
cultura, ao lazer e ao esporte aos jovens menores de 18 anos e aos
estudantes, encontra sua base na diretriz que emerge dos artigos 205;
208, inciso V; 215 e 217, §32, todos da Constituição da República. O
art. 205 determina que a educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, sua
preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Já o art. 208, inciso V, dispõe que o dever do Estado com
educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis
mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística. O art.
215 reza que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e deve apoiar
e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. O
Estado deve, ainda, segundo o art. 217, §32 da Constituição da
República, incentivar o lazer, como forma de promoção social.

E importante observar que os jovens e os estudantes são, na sua
maioria, hipossuficientes, sendo comum a dependência econômica
dos pais ou responsáveis. Por outro lado, no período da juventude, o
acesso à cultura e ao conhecimento é ainda mais importante para
propiciar o desenvolvimento do cidadão e capacitá-lo para a vida
profissional e pessoal. Por isso, a interferência do Estado nessa seara
é não só importante, mas necessária.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, ela emerge do
art. 24, incisos 1, IX e XV da Carta Magna, que determinam que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito econômico, educação, cultura, ensino
e desporto e proteção à infância e à juventude. Esse foi o
entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n 2 1.950-3, relatada pelo Ministro
Eros Grau, considerou constitucional a Lei do Estado de São Paulo n2
7.844, cujo conteúdo é semelhante ao do projeto apresentado.
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Por esses motivos, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto.

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

REQUERIMENTOS
N 9 7.040/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Taiobeiras
pelo transcurso do 531 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria Resende.
Anexe-se ao Requerimento n2 6.955/2006, nos termos do § 2 2 do art.
173 do Regimento Interno.)

N 9 7.04112006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Vargem
Grande do Rio Pardo pelo transcurso do 11 9 aniversário de
emancipação político-administrativa desse Município.

N 2 7.042/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Várzea da
Palma pelo transcurso do 539 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N 2 7.04312006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João da
Ponte pelo transcurso do 63 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N 9 7.044/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Patis pelo
transcurso do 11 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município.

N 9 7.045/2006, do Deputado Arlen Santiago,. solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pai Pedro
pelo transcurso do 11 2 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N 2 7.04612006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Mirabela
pelo transcurso do 40 aniversário de emancipação político-
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administrativa desse Município.
N 2 7.047/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Olhos
d'Água pelo transcurso do 11 9 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N2 7.048/2006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Miravânia
pelo transcurso do 112 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

N 2 7.04912006, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagoa dos
Patos pelo transcurso do 44 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N2 7.050/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o "Jornal da Cidade", na
pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Humberto Alves Pereira, por
seus 47 anos de veiculação. (- A Comissão de Transporte.)

N 9 7.05112006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Emater-MG, na pessoa de
seu Presidente, Sr. José Silva Soares, por seus 58 anos de fundação.
(- À Comissão de Política Agropecuária.)

N 2 7.05212006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior
pela posse no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado e
pelos serviços prestados em prol da Justiça no País. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N 2 7.053/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Regional com
vistas a que se verifique a viabilidade técnica e financeira de
celebração de convênio com a Fetaemg para a construção do Centro
de Apoio ao Trabalhador. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 7.054/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à
suplementação da dotação orçamentária destinada à Atividade 2483
do orçamento do Estado para o exercício de 2007. (- A Comissão de

ai
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Educação.)
N 2 7.055/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à
elaboração de estudos para verificar a possibilidade de criação de
órgão responsável pela coordenação e pelo acompanhamento da
execução das políticas de promoção da igualdade racial no Estado. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

N2 7.056/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à
elaboração de estudos para verificar a possibilidade de aplicar na
Ação 4605 do PPAG os recursos que retornarem ao Estado em
virtude do descumprimento de cláusulas relacionadas ao recebimento
dos benefícios da Ação 4457.

N Q 7.057/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à
criação de fundo para financiar a aquisição de veículos, entre outros
equipamentos, para os conselhos tutelares. (- Distribuídos à Comissão
do Trabalho.)

N 7.058/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à divulgação
do disposto na Resolução RDC n 2 101, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em atendimento à Proposta de Ação Legislativa
n 2 70312006.

N 2 7.05912006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Subsecretário Antidrogas da Secretaria de
Desenvolvimento Social, com vistas à ampliação do número de
entidades apoiadas pela Ação 4352, em atendimento à Proposta de
Ação Legislativa n9 70312006. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N 2 7.06012006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Superintendente de Direitos Humanos da
Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento
Social, com vistas às atividades de descentralização do Conselho
Estadual de Participação e de Integração da Comunidade Negra, em
atendimento à Proposta de Ação Legislativa n 2 671/2006. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N 2 7.061/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
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seja formulado apelo ao Superintendente da Criança e do Adolescente
da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social, com vistas à elaboração de diagnóstico da
situação de risco social de crianças e adolescentes, em atendimento à
Proposta de Ação Legislativa n 2 72312006.

N Q 7.06212006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Superintendente da Criança e do Adolescente
da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social, com vistas ao apoio às atividades de
divulgação das ações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente, em atendimento à Proposta de Ação Legislativa n
71912006. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N 9 7.063/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Superintende de Direitos Humanos da
Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento
Social, com vistas ao apoio às atividades de coordenação da
execução de políticas de promoção dos direitos da mulher, em
atendimento à Proposta de Ação Legislativa n 2 697/2006. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

M 7.064/2006, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da Emater-MG com vistas à
implantação de máquinas de pasteurização de leite em número
proporcional ao de tanques comunitários de coleta e armazenamento
deleite, em atendimento à Proposta de Ação Legislativa n 2 657/2006.
(- A Comissão de Política Agropecuária.)

N 9 7.06512006, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Cabo PM Luciano
Fernandes Breder, do 11 Q Batalhão da PM do Destacamento de
Vermelho Novo, por sua atuação à frente do policiamento do
Município.

Comunicações.
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Segurança Pública.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § l Q do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para destinar



esta parte da reunião à realização de homenagem ao Clube Atlético
Mineiro e à sua torcida Dela conquista do Campeonato Brasileiro da
Série B em 2006 e pelos 35 anos da vitória no primeiro Campeonato
Brasileiro de Futebol.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 93 REUNIÃO ORDINÁRIA
DA4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 6/12/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado João Leite - Exibição de vídeo - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Ricardo Guimarães - Palavras do Sr. Ziza
Valadares - Palavras do Sr. Dano José dos Santos - Palavras do Sr.
Presidente - Execução do Hino do Clube Atlético Mineiro.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça; Ricardo
Guimarães, Presidente do Clube Atlético Mineiro; Renato Morais
Salvador Silva, Vice-Presidente Administrativo do Clube Atlético
Mineiro; Ziza Valadares, Diretor de Futebol do Clube Atlético Mineiro e
ex-Deputado Estadual; Dano José dos Santos, o Dadá Maravilha,
representando o elenco Campeão Brasileiro de 1971; Geraldo
Barrado, representando a torcida atleticana; e Deputado João Leite,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Marcílio

Bezerra da Cruz, Prefeito de Taquaraçu de Minas, Sérgio Moreira,
Vereador de Paraopeba, dos jogadores do elenco da campanha de
1971, Pednilho, Humberto Ramos, Renato e Beto; Issa Elias Moisés,
assessor da Presidência do Clube Atlético Mineiro; Roberto
Vasconcelos, Diretor Jurídico, e de integrantes das torcidas NetGalo,
Galo Metal, Esquadrão Atleticano e Máf ia Atleticana.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta reunião à realização de homenagem ao

Clube Atlético Mineiro e à sua torcida, pela conquista do Campeonato
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Brasileiro da Série B em 2006 e pelos 35 anos da vitória no primeiro
Campeonato Brasileiro de Futebol.

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

Palavras do Deputado João Leite
Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Jarbas Soares, Procurador-
Geral de Justiça do Estado; e Ricardo Guimarães, Presidente; Renato
Morais Salvador Silva, Vice-Presidente Administrativo; e Ziza
Valadares, Diretor de Futebol, do Clube Atlético Mineiro, ao saudar os
dirigentes do Atlético saudamos também. todos - conselheiros do
clube, Deputadas e Deputados presentes. O Dadá Maravilha
representa aqui o elenco campeão brasileiro de 1971. Agradeço a
presença do Renato, nosso goleirão; do Humberto Ramos; do
Pedrilho; e do Beto, sempre bom de bola, que, apesar de atacante,
ficou lá atrás.

Presidente Mauri Torres, esta também é uma homenagem à torcida
do Atlético, representada pelo Sr. Geraldo Barrado, de 97 anos, cuja
presença nos alegra muito. Este é um dia especial para a Assembléia
Legislativa. Devo dizer que poucas vezes recebi pressão tão grande
para assinar um requerimento, que, na verdade, não fui eu quem fiz.
O documento veio pronto, houve uma manifestação nesta Casa por
parte dos funcionários de gabinetes e dos consultores. Cada
Deputado foi obrigado a assinar, pois a pressão foi muito grande, a
começar pelo Eduardo Ávila, José Alberto, Bob Galo, Jair, Mauro,
Salvador. Enfim, vários funcionários fizeram pressão para que
houvesse esta reunião. Todos os Deputados o assinaram. Fiquei
impressionado também com o fato de a reunião ter sido aprovada tão
rapidamente. O Presidente Mauri Torres transformou uma reunião
ordinária em reunião especial, ou seja, tomou todos as previdências
para essa homenagem acontecer. Ontem à noite, na reunião
extraordinária, ele lembrou que hoje homenagearíamos o glorioso
Clube Atlético Mineiro, não Presidente? E importante citar também
que houve pressão do pessoal responsável pela colocação das
cadeiras no Plenário: "Deputado João Leite, temos de homenagear o
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nosso Atlético Mineiro".
Devo dizer ainda que todos os Deputados, independentemente das

cores, assinaram o requerimento, entendendo a grande importância
desse clube para o Estado de Minas Gerais e para o nosso pais. O
Atlético Mineiro merece uma homenagem desta Casa, que representa
o povo mineiro, pelos títulos conquistados e pelo que representa
política e economicamente para o Estado. A movimentação da torcida
do Atlético, que lota estádios e gera emprego e renda, é algo que
merece estudo. Lembro-me da diretoria do clube buscando ônibus
para levar a torcida ao jogo contra o Santo André. Portanto a
movimentação dessa torcida no Estado representa muito. Os
Deputados e as Deputadas da Assembléia Legislativa entenderam
isso e não puderam deixar de homenagear esse clube.

Ao prestar esta homenagem, lembramos alguns momentos
importantes do título de 1971, como a grande defesa do Renato no
jogo contra o São Paulo, no Mineirão. Foram três jogos. O placar
marcava 1 a O para nós; o Oldair tinha feito gol, e o Gérson, o
Canhotinha de Ouro, entrou, cara a cara com o Renato, que fez uma
grande defesa.

Aliás, uma defesa impossível, pois foi ao chão uma bola rasteira no
canto esquerdo, e a retirou para a alegria de todos nós. Talvez nos
devêssemos lembrar daquele título com essas duas grandes jogadas
e a defesa dele, do gol do Oldair contra o São Paulo e da jogada do
Humberto Ramos, jogador moderno, que, desde aquele tempo, surgiu
como meio-esquerda e fez aquele lançamento. Conforme eu disse ao
Dano, ele pararia no ar aqui de novo. Todos já tinham descido
quando, naquele lance, cabeceou aquela bola e deu o titulo de 71
para o Atlético.

Portanto gostaria de lembrar não somente aquele grande título, mas
também o atual título nacional. Aliás, muitos dizem por aí que o
Atlético é bicampeão. Esse título trouxe muita alegria e mostrou a
torça da torcida do Atlético e do clube, fazendo com que permaneça
no lugar de onde nunca deveria ter saído. O Atlético representará
Minas Gerais, o que é importante para a economia do nosso Estado.

Neste momento, falo de algo triste para todos nós, que é a perda do
Lucas Miranda, grande jogador da história do Atlético. Ele está no
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coração e no imaginário de todo atleticano do grande time Clube
Atlético Mineiro.

Sr. Presidente, gostaria de quebrar o protocolo, com a autorização
de V. Exa., e conceder aparte aos Deputados, autores do
requerimento que possibilitou esta homenagem ao Clube Atlético
Mineiro e à sua grande torcida - aliás, pensei que usariam a tribuna
com a bandeira do Atlético -, que desejam fazer uma manifestação,
como o Rogério Correia, o Gustavo Valadares e a Jõ Moraes.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado João Leite,
obrigado. Serei breve, pois provavelmente a maioria dos Deputados é
atleticana. Constatamos isso por meio de uma pesquisa.

Deputado João Leite, quero parabenizar V. Exa. pela iniciativa do
requerimento e saudar a todos pela presença, o Deputado Mauri
Torres, Presidente desta Casa; a diretoria do Atlético, como os Srs.
Ricardo Guimarães, nosso Presidente, e Ziza Valadares, Vice-
Presidente; Dr. Jarbas; e o Geraldo, representando a torcida
atleticana.

Esta homenagem é mais do que justa, em razão tanto da conquista
de 1971 quanto do retorno agora do Galo à Primeira Divisão e da
importante conquista do nosso bicamrneonato. Como disse o
Deputado João Leite, é preciso ressaltar aqui o papel da nossa
torcida. Tive a oportunidade de ir a quase todos os jogos, sempre na
Galoucura, porque o Tiago, meu filho, não vai a outro lugar que não
seja lá. Observamos com muita alegria a empolgação da torcida,
mostrando que o nosso Galo merece não apenas estar na Primeira
Divisão, mas também lutar pelo título da Primeira Divisão, pois
queremos o bicampeonato. Saudação especial a nossa torcida!
Agradeço a todos o comparecimento.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Boa-tarde a todos e
aos convidados. Na pessoa do Sr. Geraldo Barrado, o mais jovem
torcedor do Clube Atlético Mineiro, cumprimento a Mesa. Parabenizo o
nosso Deputado João Leite pela iniciativa, a diretoria desse clube e o
meu pai, que me fez atleticano desde menino. Essa é uma das minhas
grandes alegrias - aliás, alegria redobrada, porque o meu pai está
junto a esta administração competente, levando o Clube Atlético
Mineiro para o lugar onde merece estar. De público, digo que o
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Atlético sempre foi uma das grandes paixões lá de casa, de toda a
minha família, independente da posição que o nosso pai exerce hoje
nesse clube. Sempre fomos atleticanos e tivemos paixão por esse
clube, e, desde criança, freqüentamos o Mineirão, inclusive por
iniciativa dele.

Hoje posso dizer que tenho a certeza de que o grande exemplo que
a torcida mineira atleticana deu ao Brasil será apenas mais um passo
para inúmeras conquistas futuras.

Já reivindiquei, aqui deste Plenário, ao Governador a construção de
um estádio para 500 mil pessoas, porque no Mineirão já não cabe
mais a torcida do Atlético. Reforço aqui esta reivindicação porque
tenho certeza de que, a partir do próximo ano, ela redobrará o seu
entusiasmo. Ao final do ano que vem, estaremos aqui comemorando
mais uma vez o título de campeão brasileiro.

Parabenizo toda a diretoria, na pessoa do nosso Presidente Ricardo
Guimarães, pessoa séria, idônea, atleticano de coração. Mais uma
vez, acima de tudo, cumprimento a torcida atieticana pelo exemplo
que deu. O parlamentar viaja para os quatro cantos do Estado e,
depois do que a torcida fez neste ano, mais do que nunca temos
orgulho de dizer que somos atleticanos.

Parabéns ao Atlético e à sua torcida! Que essa seja apenas mais
uma de inúmeras conquistas que teremos no futuro. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sejamos rápidos e rasteiros, como a linha
do Clube Atlético Mineiro.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Cumprimento os nossos
queridos torcedores, a diretoria do Atlético, o Presidente Mauri Torres
e deixo aqui um abraço ao nosso amigo João Leite, que foi
pressionado para apresentar esse requerimento. Na realidade, foi
muito bem apresentado, porque o João conhece de perto o Atlético,
viveu o Atlético e representa para todos nós, atleticanos, essa alegria.

Confesso que a corrida para pressioná-lo não foi só dos funcionários
desta Casa. Houve pressão por parte dos Deputados também. Com
muito orgulho, fui o segundo a assinar o requerimento.

Parabéns, Deputado João Leite! Parabéns, atleticanos e toda
diretoria do Galo!

0 Deputado Célio Moreira (em aparte) - Cumprimento o nosso
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querido Deputado João Leite, atleticano sadio; nosso amigo
Procurador Jarbas; na pessoa do nosso Presidente, Ricardo
Guimarães, cumprimento toda a diretoria do Atlético. Parabenizo-o
pelo moderno centro de treinamento, o CT do Galo, de cuja
inauguração tive a honra de participar. Saudações atleticanas.

E uma alegria muito grande estar aqui neste momento. Mais de 230
cidades no Estado de Minas Gerais, João, estão acompanhando esta
festa que a Assembléia Legislativa, com muita justiça, faz ao nosso
glorioso Atlético Mineiro.

Manifesto essa satisfação e peço licença a todas as torcidas do
interior para saudar todos os atieticanos na pessoa de um atieticano
sadio, vigoroso, da cidade de Corinto, o Chatinho. Cumprimento,
então, a todas as cidades que não tiveram a oportunidade de estar na
grande festa do Atlético. Parabéns! Sucesso ao nosso Galo! Com toda
certeza, ano que vem disputaremos, na cabeça, o título da Série A.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Meu caro Presidente,
Deputado Mauri Torres, meus caros amigos, serei muito breve, meu
caro colega Deputado João Leite, como os nossos atacantes Rôni e
Marinho.

Presidente, acredito não existir lugar mais adequado para se prestar
esta homenagem ao Atlético do que aqui neste Plenário.
Coincidências ou não, acredito que a maioria dos Deputados são
atleticanos. Com certeza, então, estamos representando a maioria do
nosso Estado. Por incrível que pareça, também a nossa tribuna e o
fundo do nosso Plenário são preto e branco, como as cores do nosso
Clube Atlético Mineiro.

Além de parabenizar a torcida do Atlético, citada por todos
comentaristas esportivos, parabenizo também a diretoria, presidida
pelo nosso amigo Dr. Ricardo Guimarães, que soube enfrentar, ao cair
para a Segunda Divisão, as dificuldades de cabeça erguida e deu a
volta por cima batendo recorde de público. Mostrou também que a
Série B é digna de disputa e, como disse o Ziza, vale pontos para o
ranque da CBF, muito mais quê a conquista da Copa do Brasil. Não
podia deixar de cutucar o Vice-Presidente do outro clube - ousando e
aprendendo um pouquinho com o ex-Deputado Ziza Valadares -,
dizendo que tenho certeza de que, em 2008, comemoraremos duas
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vitórias: o bicampeonato do Atlético na Série A e o nosso passaporte
para Tóquio. Boa-tarde a todos. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro!

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Caro Presidente,
Deputado Mauri Torres; Presidente Ricardo Guimarães, em cuja
pessoa cumprimento toda a diretoria do Atlético; .Jarbas Soares,
Procurador-Geral de Justiça; nosso inesquecível Dadá Peito de Aço,
esse, de fato, era do Clube Atlético Mineiro, já que o apelido Dadá
Maravilha veio depois. Ele fez o inesquecível gol no Maracanã contra
o Botafogo, do qual nos orgulhamos até hoje. Continuo dando
prosseguimento á quebra de protocolo, promovida pelo Deputado
João Leite.

O Deputado Gustavo Valadares disse que as cores alvinegras do
Plenário relembram a nossa posição majoritária. Quero primeiramente
confirmar que somos majoritários - o meu gabinete incumbiu-se de
fazer os convites aos atleticanos para a inauguração do CT -, pois
pudemos comprovar que, no Plenário da Assembléia Legislativa, que
representa o povo mineiro, os atleticanos, majoritariamente,
representam a torcida majoritária. Ele se esqueceu de dizer que o
tapete azul é para passarmos por cima e chegarmos até aqui para dar
prosseguimento à nossa luta. Na verdade, Deputado João Leite, não
há, de fato, lugar mais adequado para esta homenagem, pois o
Plenário desta Casa é guardião das melhores tradições do nosso
Estado. As coisas mais autênticas da mineiridade têm aqui o seu
culto, o seu cultivo e a sua preservação. O Clube Atlético Mineiro se
enquadra perfeitamente nas melhores tradições de Minas, nas
paixões mais autênticas e naquilo de que o povo deste Estado mais
cuida.

Presto homenagem a toda a diretoria, na pessoa do Presidente
Ricardo Guimarães, que também encarnou o melhor do espírito
mineiro. Ele teve serenidade para conduzir o nosso Clube Atlético
Mineiro depois de tantas desastradas administrações que combaliram
as nossas finanças e nos levaram à Segunda Divisão. Em nenhum
momento, ele deixou de mostrar, além de tranqüilidade e amenidade,
outro lado do povo de minas Gerais: a firmeza de propósito, a
determinação e a coragem de enfrentar os obstáculos. Parabéns,
Presidente Ricardo Guimarães! Muito obrigado por essa vitória e por
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nos colocar de volta de onde nunca deveríamos ter saído.
Cumprimento todos com a certeza de que, no próximo ano, seremos
tricampeões nacionais. Faremos com que essa torcida tenha mais
uma grande alegria como a deste ano. Um grande abraço!

Para continuar quebrando o protocolo, queria sugerir ao cerimonial
que providencie, se ainda não o fez, a execução do Hino do Clube
Atlético Mineiro, o mais belo hino de todos os clubes brasileiros. Não
poderíamos encerrar esta solenidade sem ouvi-lo de pé e aplaudi-lo
em comemoração ao nosso título.

A Deputada Jõ Moraes (em aparte) - Presidente Mauri Torres;
Presidente Ricardo; Deputado João Leite, autor do requerimento; Sr.
Geraldo Barrado, Presidente honorário desta imensa e maravilhosa
torcida queria pedir uma licença especial falo aqui em meu nome e
em nome da Deputada Elisa Costa, que veio vestida a caráter para
homenagear com toda linha o nosso Atlético - para fazer uma
homenagem especial à torcedora atleticanã que, na sua família, nos
campos de futebol, nos estádios nas comemorações de rua, traz essa
paixão que a mulher mineira sabe dar quando vê que a causa é justa
e que deve lutar por ela.

Queria concluir, Deputado João Leite, lembrando aqui a frase de um
ilustre atleticano que, infelizmente, já se foi, nosso querido Roberto
Drumond, que falava, demonstrando o que vai na nossa alma: "Se no
meio de uma tempestade houver no varal uma camisa atleticana, o
torcedor atleticano torce contra o vento". Parabéns a todos, e que
levemos em nossa alma a alegria de sermos atleticanos.

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte) - Eu nem ia falar porque
tantos oradores aqui já o fizeram, mas tenho que fazê-lo porque fui
convocado pelo meu "arqueiro de Deus", João Leite, que tantas
glórias deu a esse clube. Quero aqui cumprimentar o nosso
Presidente Mauri Torres, o Presidente Ricardo Guimarães, o nosso
Procurador-Geral. Parabéns, Procurador, Minas realmente precisa do
senhor por mais algum tempo. Quero cumprimentar toda a Mesa, o
Renato, o Dano Peito de Aço, nosso futuro Presidente, Ziza
Valadares, o Sr. Geraldo, toda essa torcida e dizer: João Leite, poucas
vezes na minha vida senti inveja, hoje sinto inveja de você pela idéia
que teve de homenagear o nosso clube, o clube do nosso coração,
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com esta reunião tão importante que representa a vontade, o coração
e a alma das Minas Gerais. Parabéns, João Leite.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Presidente Deputado
Mauri Torres, em cuja pessoa saúdo toda a Mesa, Deputado João
Leite. Por coincidência, os ex-Presidentes desta Casa, inclusive o
atual, para glória do povo mineiro, são atleticanos. Essa já é uma
grande virtude daqueles que conduzem esta Casa em nome do povo
mineiro e da torcida do Atlético. Gosto de fazer uma brincadeira
bastante saudável dizendo que nós somos torcedores, não somos
simpatizantes de nenhum time. Cruzeirense é simpatizante, nós
somos torcedores.

O que o Atlético mostrou nesse final de campeonato, Ziza Valadares
e nosso Presidente Ricardo, foi uma demonstração daquilo de que
todo o povo mineiro tinha conhecimento, da grandeza do nosso Clube
Atlético Mineiro. Dentro dessa grandeza, esperamos que a próxima
diretoria a ser eleita dia 14 conduza o Atlético a um patamar ainda
maior para dar ao povo mineiro a alegria que deu nas últimas
semanas. Aquela alegria não foi apenas do torcedor atleticano, mas
foi uma alegria do povo mineiro. Nessa alegria, Deputado João Leite,
quero agradecer a oportunidade de participar dessa festividade, já que
participamos de quase todos os jogos do Atlético como torcedores,
nas arquibancadas, para sentir a vibração e a alegria do torcedor
atleticano, que é totalmente diferente. Cruzeirense tem medo de ir aos
jogos do Atlético porque fica preocupado de voltar do Mineirão
atleticano, de tão contagiante que é a nossa torcida.

Parabéns por esta homenagem, que vem em um momento
oportuno, indiferentemente das brincadeiras dos cruzeirenses, que
dizem que estamos comemorando a Segunda Divisão. Digo que
estamos comemorando aquilo que ganhamos e não o que perdemos.
Ganhamos a Segunda Divisão com muita alegria e estamos aqui
prestando essa homenagem ao nosso clube na Casa do povo, ao
torcedor maior que é o torcedor do Clube Atlético Mineiro.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Meu caro Deputado
João Leite, permita-me falar da planície. Quero prestar uma
homenagem à torcida do Atlético, que foi, juntamente com a diretoria,
uma das grandes responsáveis por colocar o Atlético onde ele sempre
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deveria estar, na Primeira Divisão. Parabéns a todos os que estão
aqui, parabéns a vocês que vibraram, que torceram, que foram por
esse Brasil afora colocar o Atlético no lugar de onde ele não deveria
ter saído, que é na Primeira Divisão.

Gostaria de cumprimentar também o Presidente Ricardo Guimarães,
o Ziza Valadares, o Dr. Jarbas, que me orgulho de ver ocupando a
Mesa da Assembléia, juntamente com o Presidente, que tem no
coração as cores do Atlético, o que é muito bom. Praticamente nasci
em frente ao Estádio Antônio Carlos, na Rua Rio Grande do Sul.
Desde pequeno, lembro-me de Dano treinando no antigo clube do
Atlético. Levo sempre a bandeira do Atlético em minha alma, desse
clube de tamanha importância para todos nós, mineiros. Ele
representa bastante este Estado, e sua bandeira logicamente está
sendo desfraldada pelo Brasil afora. Parabéns por sua brilhante idéia
de homenagear um dos maiores clubes deste país: o Clube Atlético
Mineiro. Gostaria de cumprimentar a diretoria do Atlético por sua garra
e determinação e por acreditar que o clube realmente teria de voltar à
primeira divisão, como realmente voltou. Parabéns a vocês e à grande
torcida que está aqui. Sinto a ausência do grande Diretor da Mesa,
Eduardo Moreira, que gostaria de estar também vestindo a camisa do
Atlético neste momento, mas que, por entção, teve de sair, já que
não agüentou a vibração e o entusiasmo dei todos aqui.

O Deputado André Quintão (em aparté) - Deputado João Leite,
amigos e amigas da Mesa, queridos mineiros atleticanos e atleticanas,
mas, sobretudo, amantes do bom futebol. Deputado João Leite,
gostaria de parabenizá-lo por esta homenagem, que, na verdade se
dirige a Minas Gerais, a Belo Horizonte, ao futebol sobretudo. Gostaria
de cumprimentar também a direção do Clube Atlético Mineiro, os
atletas, a comissão técnica e todos os ex-atletas, que tanto honraram
a camisa do nosso clube. João, você é um dos parlamentares mais
dignos desta Casa e um exemplo de atleta, como tantos outros que
temos a oportunidade de ver hoje presentes, como o nosso querido
Dadá. Nessa conquista, que é do futebol mineiro, brilharam o Atlético,
a comissão técnica, a direção, os jogadores e, sobretudo, a torcida
atleticana. De fato, a nossa torcida é um exemplo. Como disse o
nosso Diretor Ziza, o instituto de pesquisa "data-roleta" mostra que a
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torcida do Galo é a maior do Brasil e de Minas. Parabéns, João;
parabéns, nosso querido Clube Atlético Mineiro.

O Deputado João Leite - Obrigado a todos que se manifestaram. As
Deputadas Jô Moraes e Elisa Costa lembraram-nos da torcedora
atleticana, e quero fazer uma homenagem a todas elas na pessoa da
lone, sempre apaixonada e acompanhando o Clube Atlético Mineiro.
Peço-lhe que fique de pé. Lembramos ainda que o Atlético é
tricampeão nacional: 1937, 1971 e 2006. Registramos também que,
em 10 minutos, foram recolhidas as assinaturas para esta reunião.
Desculpem-me ter tomado tanto tempo, mas esta é uma oportunidade
para que a diretoria do Atlético e os atleticanos presentes possam ter
ciência do reconhecimento da Assembléia Legislativa por esse papel
tão importante que o clube tem na vida de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional sobre o Clube Atlético Mineiro.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembléia Legislativa

de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, fará entrega de placa
alusiva a esta homenagem ao Sr. Ricardo Guimarães. A placa contém
os seguintes dizeres: 'Um dos mais importantes clubes do País, o
Clube Atlético Mineiro, hoje quase centenário, construiu sua trajetória
com gloriosas vitórias, raça, perseverança e o apoio incondicional de
sua torcida. No ano em que comemora o título de Campeão Brasileiro
da Série B e os 35 anos da conquista do primeiro Campeonato
Brasileiro de Futebol, a Assembléia de Minas presta sua homenagem
ao mais famoso Galo e à sua massa alvinegra, que tantos espetáculos
oferecem a toda a população mineira."

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado João Leite
para nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Ricardo Guimarães

Boa tarde. Cumprimento os Exmos. Srs. Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado atleticano Mauri Torres; Jarbas
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Soares, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,
atleticano e nosso conselheiro; Renato Morais Salvador Silva, Vice-
Presidente Administrativo do Clube Atlético Mineiro e um dos
responsáveis pela reconstrução e renovação do Atlético; Ziza
Valadares, que, se não foi o principal componente da nossa conquista
de 2006, foi um dos principais; o nosso rei Dadá; Geraldo Barrado,
representando a torcida atieticana; gostaríamos de ter aqui mais
representantes, mas, como o Atlético tem precisado de dois estádios
para jogar, precisaríamos de duas Assembléias se chamássemos
mais alguns. Ao Exmo. Sr. Deputado João Leite, atleticano, é claro,
que já nos deu tanta alegria defendendo o Atlético e agora nos dá
mais esta, como autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

E difícil descrever, principalmente depois de tão grandes oradores,
um sentimento que é indescritível, de tanta alegria e satisfação.
Assim, quero apenas fazer agradecimentos a todos os Diretores e
funcionários do Atlético que participaram dessa nossa campanha,
ajudando-nos a construir um novo Atlético, que vinha de períodos
difíceis, criados por nós mesmos - ao falar isso, não estamos fazendo
qualquer crítica às diretorias passadas; sabemos que esses períodos
foram criados por nós mesmos, atleticanos -, mas agora estamos
reconstruindo o clube, e, neste momento ,, a palavra de ordem no
Atlético '"união". De fato, é disso que precisamos: da união da
diretoria, do conselho e dos atleticanos, que, mesmo do lado de fora,
como torcedores, atuam na vida do Atlético. E creio que é isso o que
estamos conseguindo agora.

Agradeço ainda aos conselheiros do Atlético, passado esse turbilhão
que o clube viveu - principalmente do final do ano passado ao início
deste ano -, souberam entender o momento do Atlético e criaram um
mutirão para levantar o clube; com o objetivo de ajudar, entraram
ainda mais na vida do Atlético. Também nós, da diretoria, fomos
bastante transparentes, abrindo a porta do Atlético e colocando à
disposição os números e tudo o que fosse preciso. Fato é que eles se
interessaram e foram bem recebidos, de modo que hoje é boa a
comunhão entre o clube e o seu conselho.

Agradeço ainda aos nossos amigos Deputados que fazem esta
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homenagem, entendendo que, ao se homenagear o Atlético, está-se
homenageando 70% do povo de Belo Horizonte e a grande maioria do
povo mineiro - é a massa, mesmo, que está sendo homenageada.

Também não poderíamos deixar de agradecer ao torcedor, que
participou anonimamente e, sem dúvida, foi uma das principais
motivos para o clube ter chegado aonde chegou. Tenho dito que hoje,
quando o Atlético joga no Mineirão, acontece algo que vimos há muito
tempo, nas décadas de 70 e 80: é permitido entrarmos com 12
jogadores em campo. O técnico escala a camisa de número 12; o juiz
deixa essa camisa entrar em campo, e ela se transforma em nosso
jogador número 1. Sem qualquer desmerecimento aos jogadores que
estão em campo, essa é a verdade, e é por isso mesmo que
imortalizamos a camisa número 12, simbolizando o nosso jogador
número 1. Neste momento de alegria, não poderíamos deixar de
lembrar, entre os tantos títulos importantes do Atlético, do título
conquistado em 1971 e dos jogadores que fizeram história na vida do
Atlético, hoje representados pelo Renato, pelo Pedrilho, pelo
Humberto Ramos, pelo Dano. A grande maioria dos que estão aqui
hoje acompanhou a conquista daquele título, que foi muito importante;
ainda está na nossa memória o gol de cabeça feito pelo Dano. Hoje,
em 2006, conquistamos um título muito importante: o título de
campeão brasileiro, o título da volta. Certamente, ele não se vai
apagar, porque tem de ficar em nossa memória, como ficaram os
títulos de 1971 e de 1936 e os títulos de Campeão do Gelo e da Copa
Conmebol, mas, se Deus quiser, ele vai-se apagando, porque virão
outros títulos tão grandes ou maiores do que este. Temos certeza de
que, com a estrutura que o Atlético possui hoje, privilegiando as
categorias de base, com a estrutura do centro de treinamento, muito
mais títulos virão. A partir de 2006, já aguardando 2007,
começaremos a buscar novamente esses títulos do Galo forte, Galo
vingador, aos quais estamos acostumados, e outros títulos nacionais e
mundiais, que, com certeza, estaremos comemorando, porque a
torcida merece. Aproveito a oportunidade para dizer que também já
estamos programados para fazer uma homenagem ao Deputado
Mauri Torres, Presidente da Assembléia. Entregaremos a ele - em
breve anunciaremos a data - a nossa comenda principal, o Galo de
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Prata. Entregamos essa comenda sempre a atieticanos que se
destacam na sua vida pessoal e profissional, que ajudam muito o
Galo. Como o nosso Deputado se encaixa bem nessas duas
situações, ele receberá o seu Galo de Prata. O Atlético passará agora
por uma eleição muito importante, e certamente os nossos
conselheiros saberão dar continuação ao seu trabalho. Finalmente,
gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez e chamar o nosso
Diretor Ziza Valadares, que também tem algumas singelas
homenagens que o Atlético gostaria de fazer. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ziza Valadares
Muito rapidamente, gostaria dê saudar a todos os presentes e aos

Srs. Deputados, na pessoa do Presidente Mauri Torres, a quem
homenagearemos. Gostaríamos de agradecer a todos a homenagem
que prestam ao Atlético; ao Procurador Jarbas Soares, atleticano de
primeira hora e companheiro; aos outros Procuradores presentes -
sabem quem estou citando, que tanto têm ajudado o Atlético; ao
nosso futuro Vice-Presidente - se tudo correr bem - Renato Salvador;
ao Dadá Maravilha, nosso companheiro, que tanto nos alegrou e
continua alegrando com a sua presença de espírito; ao Deputado
João Leite, autor do requerimento 1 desta reunião, nosso
agradecimento muito especial - ele já tem o agradecimento da torcida
por tudo que fez por nós -; ao meu querido Presidente Ricardo
Guimarães, que teve a sua presença à• frente do Clube Atlético
Mineiro reconhecida por 50 mil ou 60 mil atleticanos no campo,
quando da conquista do título, resgatando a dignidade de um homem
que, durante seis anos, tudo fez para que o Atlético voltasse a ter a
glória que temos hoje e que trouxesse de volta a dignidade ao
torcedor atleticano. Ao Presidente Ricardo Guimarães o meu respeito
e a minha admiração. Espero que os senhores também reconheçam a
sua capacidade. A minha homenagem é simples. Dr. Ricardo até me
pediu para não convocar a torcida, porque senão teríamos que ter
duas Assembléias. Um campo só para nóslnão dá mais. O Deputado
Gustavo Valadares, meu filho, já disse que precisamos de um estádio
para 500 mil pessoas. Diria - e peço desculpa ao Deputado Célio
Moreira - que, se tivéssemos 300 mil ingressos no último jogo,
venderíamos os 300 mil. Vi o Deputado Célio Moreira prestando uma
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homenagem a um torcedor de Corinto, e ele, coitado, esteve comigo
durante dois dias tentando arrumar ingresso para atender ao pessoal
do interior. Eu tinha prometido arrumar os ingressos a ele, mas os
ingressos sumiram e não conseguimos achá-los. Fiquei devendo, sou
devedor. Quero agradecer a sua compreensão, Deputado Célio
Moreira, porque não conseguimos trazer um décimo da nossa imensa
torcida para participar daquela festa maravilhosa. Hoje, antes de vir
para cá, fui a uma emissora de televisão, e passou um "tape" do Zezé
Perrelia, futuro companheiro de vocês na Assembléia, mas
certamente, como aqui, em todo lugar, uma minoria absoluta. Como
ele não é Deputado ainda, posso chamá-lo de Zezé. O Zezé - como
ainda não é Deputado, posso chamá-lo assim, senão teria de dizer V.
Exa. - disse que não entende como o Atlético comemora. Para nós é
"data-roleta". Talvez alguém aqui tenha memória melhor que a minha.
Alguém se lembra de haver fila para comprar ingresso para o jogo do
Cruzeiro? Nunca houve isso. Insultaram tanto o Secretário-Geral da
Mesa que ele foi embora. Mas ele tem boa memória e, talvez,
pudesse ajudar-nos. Mas o que importa é o amor, a paixão, a doença
do atleticano. Não há igual. Segunda-feira, no Rio de Janeiro, o
Presidente Ricardo Guimarães recebeu uma homenagem na festa da
Série A. Depois do São Paulo, time campeão, o Atlético foi o clube
mais homenageado: homenageado na figura do Presidente, do
capitão do time, do nosso técnico Levir e com a exposição de um
painel sobre a sua torcida, que é um caso especial. Orgulhamo-nos
muito dela. Sempre dissemos o que o Presidente acabou de afirmar:
somos diferenciados, porque temos uma torcida apaixonada. Somos
bastante diferenciados, porque o atleticano acredita, mesmo no
sofrimento, que tudo dará certo. Maior que o amor do atleticano não
há. Não existe torcida que faça o que a nossa fez. E o Zezé Perrella
questiona o porquê de não conseguir fazer uma festa como a nossa.
Já registramos em cartório e os ensinaremos agora, se ganharem
algum título. Mas não ganharão o Campeonato Mineiro, porque
seremos os vencedores. Ganharemos deles também na Copa do
Brasil. Já temos seis pontos para o próximo Campeonato Brasileiro:
três, no primeiro turno, contra o Cruzeiro, e três, no segundo turno,
contra o Cruzeiro. Já saímos à frente no campeonato. Por essas
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razões, gostaria muito de agradecer esta: homenagem dizendo aos
senhores que o Atlético fica maior a partir de hoje. Por isso queremos
prestar duas singelas homenagens. O Secretário-Geral da Mesa
voltou para ajudar-nos a comemorar até o final. A primeira
homenagem é para o nosso Geraldo Barrado. Gostaria que ele,
representando toda a torcida do nosso clube, recebesse uma camisa
do Clube Atlético Mineiro. A segunda homenagem é para o Deputado
Mauri Torres, Presidente desta Casa. Esta camisa serviria a todos os
Deputados, principalmente aos atleticanos.

- Procede-se à entrega das camisas.
Palavras do Sr. Dano José dos Santos

Meus amigos que compõem esta maravilhosa Mesa, nota 10 a
todos, bem como ao povo daqui. Gostaria de mandar um abraço ao
Pedrilho, ao Renato, ao Humberto Ramos.

Queria contar um caso. O João Leite falou sobre a defesa do
Renato. Aliás, o Atlético começou a ser campeão nessa defesa. Foi a
maior defesa que já vi, superior à cabeçada do Pelé contra o Banks. O
Renato estava na defesa, já que o São Paulo, no segundo tempo,
deixara-nos no sufoco. Com a defesa do Renato, o time deles caiu, e
o Atlético começou a dar olé. Diante disso, o meu amigo Humberto
Ramos disse: "Passem a bola para todo :o mundo, menos para o
Dadá; caso contrário, o contra-ataque será armado!". O Telê, então,
ficou com pena de mim e, quando o jogo acabou, disse-me: "Dadá,
como você é um jogador perigoso, são necessários dois jogadores
para marcá-lo. Por esse motivo, não lhe deram a bola." Essas foram
as justificativas. Gostaria ainda de esclarecer que estou na Mesa
porque o capitão Oldair não veio. Por isso ocupei o seu lugar. Falarei
de um fato inédito ocorrido no futebol mundial: Oldair fez dois gois de
falta pelo Atlético em uma mesma partida, um de pé direito e outro de
pé esquerdo. Confesso que nunca vi isso acontecer.

Além disso, quero fazer referência ao meu amigo João Leite, à
época, jogador extraordinário, cuja carreira modestamente ajudei a
construir. Durante os treinamentos, quando o Sérgio Biônico, de quem
ele era reserva, estava no gol, eu fazia três, quatro gols. Então, fui ao
Frocópio e disse-lhe: "Tire o Sérgio Biônico, pois não agüento mais
fazer gois, e ponha o João Leite". Então, o João Leite entrou e fez



616

história no futebol do Clube Atlético Mineiro.
João Leite, obrigado pela chance que me deu. Quero que você me

dê um abraço, porque, no Atlético, ajudei-o a ser um jogador
maravilhoso.

Palavras do Sr. Presidente
Cumprimento o Sr. Ricardo Guimarães, Presidente do glorioso

Clube Atlético Mineiro, pelo sucesso à frente do nosso clube, onde se
manteve firme nos momentos difíceis, bem como nas horas de alegria.
Ele é um grande Presidente, visto que faz uma bela gestão e que
deixará um legado a todos nós, atleticanos, especialmente aos futuros
Diretores e Presidentes. Seguindo o exemplo do nosso querido
Presidente Ricardo Guimarães, poderão dar seqüência ao trabalho
maravilhoso do Clube Atlético Mineiro. Aproveito a oportunidade
também para agradecer-lhe a homenagem. Em breve, receberemos o
Galo de Prata, grande orgulho para mim e para os meus familiares.
Obrigado, Presidente!

Cumprimento o Sr. Renato Morais Salvador, Vice-Presidente
Administrativo, que, ao lado do Presidente, tem feito um grande
trabalho no Atlético. Reconhecemos a sua dedicação, bem como a
dedicação da sua família. Conhecemos o trabalho que faz em favor do
nosso clube. Cumprimento também o colega Ziza Valadares, Diretor
de Futebol, ex-Deputado nesta Casa por dois mandatos, além de ter
sido também parlamentar federal. E uma pessoa entusiasmada, vive
realmente a paixão de um atieticano. Desejo-lhe muito sucesso nas
eleições que disputará, no dia 14, para Presidente do Clube Atlético
Mineiro. Na verdade, desejo-lhe, desde já, sucesso na sua gestão.
Conte com a nossa colaboração para vencermos muitos títulos. Por
meio do Deputado Gustavo Valadares, enviarei recados. Cumprimento
o querido Dadá Maravilha, atleta que, muitas vezes, nos tirou do
sufuco. As vezes, o Clube Atlético Mineiro tinha dificuldades quando
enfrentava o Cruzeiro, nosso rival. Todavia surgia o Dano, que fazia o
gol da vitória, do empate, o que era fundamental. Em nome do Dano,
cumprimento os demais atletas presentes e os que não puderam
comparecer. Eles fazem a história do nosso clube. Cumprimento o
nosso querido Geraldo Barrado, que aqui representa a torcida do
Clube Atlético Mineiro. A nossa torcida é maravilhosa e serviu de



617

exemplo a todos nós, mineiros, bem como a todos os brasileiros,
numa demonstração de alegria, de prazer de viver e de ser atleticano.
Essa demonstração conseguiu mexer com o Brasil inteiro, inclusive
com os meios de comunicação que passaram a cobrir as
apresentações do Atlético não só em Belo Horizonte, mas também em
todos os rincões do País. Cumprimento o colega Deputado João Leite,
autor da brilhante idéia de realizar esta homenagem, tão importante
ao Clube Atlético Mineiro. O Deputado João Leite, como parlamentar,
como atleta, é uma pessoa de que gostamos, uma pessoa que
respeitamos e admiramos muito. Sempre nos fazia sofrer um pouco
com aquelas bolas cruzadas na área, com aquelas dificuldades, às
vezes, com o nosso goleiro, mas, sem dúvida nenhuma, é uma
pessoa maravilhosa. Cumprimento as nossas colegas Deputadas, que
presenciaram esta reunião trazendo seu apoio, os nossos colegas
Deputados Estaduais, todos aqui em grande número prestigiando esta
sessão, prestigiando o nosso clube. E uma grande alegria para nós
essa presença maciça das Deputadas e dos Deputados nesta sessão
de homenagem. Cumprimento também os torcedores, os
conselheiros, os Diretores e todos que formam essa família
maravilhosa que é a família atleticana. Desejo dizer da minha alegria e
do meu cuidado na criação dos meusfilhos para que nenhum
escapasse de ser atleticano. Era um período no qual vivíamos
dificuldades, pois, às vezes, pessoas que nos cercavam tinham
defeitos, como o de torcer para outro clube. Então, tínhamos de vigiar,
pois ficavam igual a "ferrinho de dentista", tentando desviar nossos
filhos para torcerem para outro clube, tentando levá-los ao estádio
num momento difícil, em que a vitória não era certa, e assim
acontecer de a criança fazer a opção no momento da partida. Mas,
felizmente, deu tudo certo, só temos atleticanos, netos e filhos, e não
tenho mais essa preocupação. No mais, desejo dizer que fico muito
feliz e orgulhoso de poder presidir esta sessão de homenagem ao
Clube Atlético Mineiro, pela sua história, pela sua presença junto ao
povo mineiro e por tudo o que representa não só para nós, mineiros,
mas também para todos os brasileiros. Tenho de falar não somente
dos títulos que ganhamos da Série A, B, Campeonato do Gelo, mas,
mesmo falando depois de tantos oradores, com a história que
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conhecem desse clube, acho que ninguém citou que fomos campeão
mineiro por 38 vezes. São títulos importantes, do nosso Estado, e
continuaremos a ganhar esses títulos, do campeonato regional, do
brasileiro e da Copa do Brasil. Tenho certeza de que viveremos ainda
momentos de glória e alegria. Confio muito na atual diretoria, assim
como na futura, acima de tudo, com a presença pujante, corajosa e
amorosa da nossa torcida, acompanhando o nosso clube por toda a
nossa Capital, por todo o nosso Estado, enfim, por todo o Brasil.
Agradeço a todos a presença. Não continuarei falando, pois
exibiremos agora o Hino Oficial do Clube Atlético Mineiro, que é muito
mais importante. Muito obrigado.

Execução do Hino do Clube Atlético Mineiro
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino do Clube

Atlético Mineiro.
- Procede-se à execução do Hino do Clube Atlético Mineiro.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
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 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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n Q 9, o Requerimento n
7.065/2006, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -
aprovação, na 21 Reunião Ordinária, em 5112/2006, dos Projetos de
Lei &s 3.492/2006, do Deputado Zé Mala, e 3.700/2006, do Deputado
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Elmiro Nascimento, e dos Requerimentos n 9s 6.995 e 6.998/2006, da
Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-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 as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 42 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 14/11/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Gustavo Valadares e Sebastião Helvécio
(substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira Jr., por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputadã Já Moraes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da;ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei ns 1.09212003, 2.881/2005, 3.083,
3.088, 3.097, 3.148, 3.190, 3.360, 3.387, 3.394, 3.395, 3.397, 3.424,
3.425, 3.459, 3.461, 3.464, 3.495, 3.497, 3.505, 3.524, 3.565, 3.568,
3.572, 3.575, 3.580, 3.581, 3.583, 3.584 1 3.593, 3.627, 3.628, 3.633,
3.634, 3.638 e 3.639/2006 (Deputada Jô Moraes); 3.586 a 3.588,
3.594, 3.595, 3.597. 3.600, 3.609, 3.610, 3.612, 3.664 e 3.66712006
(Deputado Gustavo Valadares); 3.613 a 3.615, 3.624, 3.625, 3.640,
3.643, 3.647, 3.649 e 3.65012006 (Deputada Elisa Costa). Passa-se à
l Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições, sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
rejeição do Projeto de Lei fl2 3.380/2006, no 12 turno (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2? Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n9s 2.681/2005, 3.088, 3.097, 3.148, 3.190, 3.275,
3.343, 3.360, 3.387, 3.395, 3.397, 3.405, 3.424, 3.425, 3.438 com a
Emenda n2 1, 3.459 com a Emenda n 2 1, 3.464, 3.467, 3.491, 3.495,
3.497, 3.505, 3.509, 3.512, 3.514, 3.521, 3.527, 3.563, 3.564 e
3.56512006 com a Emenda n 2 1 (relatora: Deputada Jô Moraes), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 1.562/2004, 2.857/2005, 2.939,
2.976, 3.211, 3.294, 3.304, 3.310, 3.451, 3.483, 3.484 e 3.503/2006.
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, 28 de novembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes - Maria Tereza Lara.

ATA DA 9? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4?
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM

30/11/2006
Às 110h115min, comparecem na Câmara Municipal de Juiz de Fora os

Deputados Carlos Gomes e Biel Rocha (substituindo este à Deputada
Cecilia Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCd0B),
membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Carlos
Gomes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que
a reunião se destina a discutir a importância do restabelecimento do
transporte ferroviário de passageiros e para fins turísticos no trecho
Matias Barbosa-Barbacena. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Juiz de Fora; Paulo Rogério dos Santos, Líder
do Prefeito na Câmara Municipal de Juiz de Fora; Labenert Mendes
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Ribeiro, Vereador à Câmara Municipal de Santos Dumont; Ronei
Fabiano Alves, Diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de
Matias Barbosa; e Paulo Henrique do Nascimento, Presidente da
Associação dos Amigos do Trem, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência, na qualidade autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Carlos Gomes- Doutor Ronaldo.

ATA DA 10? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 151

LEGISLATURA, EM 30/1112006
Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Pimenta, Fahim Sawan e Edson Rezende, 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 Fahim
Sawan, 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 3 1 Fase da 2? Parte (Ordem tio Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Edson Rezende, em
que solicita a realização de audiência pública em Barbacena, com a
finalidade de debater o fechamento do Pronto Atendimento do
Hospital Regional de Barbacena. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo.
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ATA DA 16? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 30/11/2006
As 151h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues
e Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se
à 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2 9 turno, do Projeto de Lei
Complementar n 2 7812006 com as Emendas ns 1 a 4 apresentadas
(relator: Deputado Gustavo Valadares); e do Projeto de Lei n
3.476/2006, na forma do vencido em l Q turno, com as Emendas n 9s 1
a 19 apresentadas (relator: Deputado Fahim Sawan); e pela
aprovação, no 1 9 turno, do Projeto de Lei & 3.695/2006 na forma do
Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n 2 1 apresentada (relator: Deputado Fahim
Sawan). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Gustavo Valadares, que conclui pela rejeição da Emenda n9 2,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n g 3.467/2006, no 1 0 turno,
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. O
parecer sobre o Projeto de Lei n2 3.694/2006, no 1 Q turno, deixa de ser
apreciado atendendo-se a requerimento do Deputado Dilzon Meio,
aprovado pela Comissão, em que solicita o adiamento de discussão
do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
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Fahim Sawan, Presidente - Dilzon Meio - Gustavo Valadares -
Antônio Júlio - Ricardo Duarte - Dinis Pinheiro.
ATA DA 22 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 5/12/2006
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, João Leite, Carlos Gomes e Arlen Santiago
(substituindo este ao Deputado Doutor Ronaldo, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
possibilidade de renovação da licença do aterro sanitário de Belo
Horizonte e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. João Bosco Senra, Secretário de Recursos Hídricos, do
Ministério do Meio Ambiente, convidando para a Feira Ambiental da
Região Hidrográfica do São Francisco, a ser realizada no dia
8/12/2006, a partir das 10 horas, na Praça das Aguas do Parque
Municipal das Mangabeiras, e da Sra. Angelina Maria Lanna de
Moraes, Gerente da Divisão de Indústria Metalúrgica e de Minerais
Não Metálicos da Feam, convidando para a audiência pública no
Município de Sete Lagoas, dia 13112/2006, às 18h30min, para
apresentação e discussão do Relatório de Controle Ambiental - RCA.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n 9 2.562/2005, no
2Q turno, para o qual avocou a si a relatoriada matéria. A Presidência
interrompe a V Parte da reunião, para ouvir os Srs. Sinara Inácio
Meireles Shena, Superintendente da SLU; Guilherme Silvino, Analista
Ambiental da Feam; Castor Cartelle Guerra, Presidente da Câmara de
Infra-Estrutura do Copam; Rafael Afonso da Silva, Presidente do
Movimento Muda Aterro; e Mônica Costa Chaves, advogada e
Ambientalista, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Fábio Avelar e João
Leite, cada um por sua vez, autores do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Passa-se à 34 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 Fábio Avelar, Arlen Santiago, Carlos Gomes e João Leite
em que solicitam seja realizada visita ao Ministério Público do Estado
de Minas Gerais para tratar de assuntos relacionados com os aterros
sanitários de Belo Horizonte e Montes Claros. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA 232 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 5/12/2006
Às 15h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Dinis Pinheiro,
Ricardo Duarte e Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente,
Deputado Fahim Sawan, avoca a si a relatoria do Projeto de
Resolução n 2 3.76812006, em 12 turno, e determina a distribuição de
avulso do parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas n 2s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça. Após discussão e a votação, são aprovados, no l Q turno, o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.694/2006 na forma do
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Substitutivo flQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dílzon Meio), tendo o Deputado Ricardo Duarte
apresentado voto contrário; e o parecer pela rejeição da Emenda n 9 2,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n 2 3.467/2006 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Na fase de discussão do parecer sobre
a Emenda n2 2 ao Projeto de Lei n9 3.467/2006, o Deputado Dinis
Pinheiro apresenta proposta de emenda, que, quando posta em
votação, é rejeitada. Na fase de votação do parecer sobre o Projeto de
Lei n9 3.694/2006, o Deputado Ricardo Duarte apresenta
requerimento solicitando o adiamento da votação da matéria. Posto
em votação, é o requerimento rejeitado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias a
serem realizadas na mesma data, às 22h15min, no Plenarinho IV, e
em 6112/2006, às 91h30min. no Plenarinho II, com a finalidade de se
apreciar o Projeto de Resolução n 9 3.768/2006, no l Q turno, determina
a iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Dílzon Meio - Domingos

Sávio.
ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 5/12/2006
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Dilzon Meio, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Domingos Sávio, que
assume neste momento a Presidência dos trabalhos. Passa-se à 1?
Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 3.695/2005 na forma do
Substitutivo n Q 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Subemenda n9 1 à Emenda n Q 1, da Comissão de Administração
Pública (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Dilzon Meio, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n 2 3.69412004 na forma do Substitutivo n
1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1 turno, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 6/1212006, às 17 horas, para apreciação do parecer
sobre o Projeto de Lei n 2 3.694/2006, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - José Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio.
ATA DA 11 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 6/12/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Elisa Costa (substituindo esta ao Deputado
Edson Rezende, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os
Deputados Leonardo Quintão, Carlos Gomes (substituindo este ao
Deputado Jésus Lima, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB) e Paulo Cesar (substituindo o Deputado Sebastião Helvécio,
por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza
Cruz, Antônio Júlio, ivair Nogueira, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva,
Adaiclever Lopes e Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria
Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de
Lei Complementar n2 87/2006, do Tribunal de Justiça do Estado, que
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altera a organização e a divisão judiciárias. A Presidência interrompe
a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Nelson Messias de Morais,
Presidente eleito da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis;
José Carlos Pedro, Advogado e membro da Diretoria da OAB - Betim;
Eduardo Campos de Souza, Advogado e Vice-Presidente da OAB
Jovem de Betim; Gilson Soares Leme, Juiz de Direito da Comarca de
Betim; Antônio Belasques Filho, Juiz de Direito da Comarca de Betim;
Oscar Diniz Rezende, Procurador-Geral do Município de Betim; Carlos
Alberto Venâncio, Presidente da OAB - Betim; Geraldo Menezes,
Secretário da OAB - Itabira; a Sra. Maria Aparecida Grossi Andrade,
Juiza da Comarca de Ipatinga; os Srs. Fábio Torres de Souza, Juiz da
Comarca de Ipatinga; Wagner Guerreiro, Juiz da Comarca de
Uberaba; e Zita Santana da Cunha, Presidente da 52 2 Subseção da
OAB de Itabira, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais, após
o que passa a palavra aos Deputados Ivair Nogueira, Adaiclever
Lopes, Elisa Costa, Ana Maria Rezende e Célio Moreira. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para quê façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio
Júlio, solicitando seja realizada reunião desta Comissão para ouvir
Prefeito e Vereadores do Município de Pequi, acerca do sequestro das
rendas municipais determinado pela Corte do Tribunal de Justiça do
Estado e do decreto de Estado de Emergência. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária hoje,
41 feira, às 15h30min, para ouvir Prefeito e Vereadores do Município
de Pequi acerca do seqüestro das rendas municipais determinado
pela Corte do Tribunal de Justiça do Estado e do decreto de Estado
de Emergência, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 29ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

rs



628

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 @ LEGISLATURA, EM 6/12/2006
Às 110h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dilzon Meio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro
e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Gerson Barros de
Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas (29/11/2006) e Alexandre Teixeira Lacerda, Chefe da Divisão
de Desenvolvimento-Substituto do lncra-MG (1I12/2006). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
2.75412005 (Deputado Luiz Humberto Carneiro); 2.494/2005 e
3.398/2006 (Deputado Jayro Lessa); 3.167/2006 (Deputado Sebastião
Helvécio); 3.020 e 3.054/2006 (Deputado José Henrique), 3.160/2006
(Deputada Elisa Costa); no 2 Q turno, 2.880/2005 (Deputado Domingos
Sávio); 3.477 e 3.69412006 (Deputado Dilzori Meio); 3.69512005
(Deputado Sebastião Helvécio) e 3.729/2006 (Deputada Elisa Costa),
no l turno. Passa-se à 1a Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 22 turno; dos Projetos de Lei ns 2.494/2005 (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude de redistribuição) e
2.754/2005 na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado Luiz
Humberto Carneiro). Registra-se a presença do Deputado Jayro
Lessa. São aprovados também, cada uni por sua vez, os pareceres
pela aprovação, no 2 Q turno, dos Projetos de Lei n 2s 3.020 e
3.054/2006 (relator: Deputado José Henrique); 3.160/2006 (relator:
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Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de redistribuição) e
3.167/2006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 3.398/2006
(relator: Deputado Jayro [essa), todos na forma do vencido no 12
turno; e pela aprovação, no 1 2 turno, dos Projetos de Lei n2s
3.056/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio); 3.34012006 com a
Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); 3.729/2006 (relator: Deputado Jayro
[essa, em virtude de redistribuição); 3.389/2006 (relator: Deputado
José Henrique) e pela rejeição do Projeto de Lei n 9 3.380/2006
(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária,
hoje, às 17 horas, para apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei
n 2 3.694/2006, determina a lavratura da ata é encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jayro [essa, Presidente - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio - Luiz

Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA N 9 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9

87/2004	H

Dê-se nova redação ao art. 51 da Lei n 2 15.301, de 10 de agosto de
2004:

Art. 1- O "caput" do art. 51 da Lei n 9 15.301, de 10 de agosto de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 51 - Ao servidor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
aplicar-se-á o dispositivo previsto no inciso VII do art. 20 da Lei n2
5.406. de 16 de dezembro de 1969.".

Art. 2 - Ficam revogados os § 1, 2 Q e; 32 do art. 51, bem como
seus dispositivos.

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Sargento Rodrigues - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Maria

OUvia - Edson Rezende - Dalmo Ribeiro Silva - Lúcia Pacífico - Zé
Maia - Djalma Diniz - Fahim Sawan - Dilzon Meio - José Milton -
Dimas Fabiano - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Antônio Andrade -
Gustavo Valadares - Pinduca Ferreira - Domingos Sávio - Doutor
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Viana - Paulo Cesar - Gil Pereira - André Quintão - Marlos
Fernandes - Sávio Souza Cruz - Luiz Humberto Carneiro.

Justificação: Esta proposição tem por escopo corrigir falha no
conceito impresso no texto do inciso 1 do art. 51 da Lei n9 15.301 de
2004. E notária a banalização das denúncias pelo crime de tortura
contra servidores da área da segurança pública, denúncias na maioria
das vezes infundadas. Infelizmente, é comum atribuir-se aos policiais
a prática de tortura, para impor a medida de suspensão, prevista no
texto legal.

A intenção da lei é punir o torturador, e não transformar um crime
tão grave em válvula de escape para aplicação de punições severas.
E cediço que os fatos não podem ser interpretados pelo órgão do
Ministério Público com gravame para tipificar a tortura. E de
conhecimento que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está
elaborando estudo para sugerir modificações na lei orgânica, para
adequá-la à realidade.

Dessa forma, justificada a proposição, conto com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta emenda.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 2.086/2005
Emenda n2 4

Acrescente-se ao art.2 Q o seguinte inciso VII:
"Art. 22 - ( ... )
VII - afixar, em local visível, aviso das proibições a que refere o art.

1 Q desta lei.".
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem por objetivo acrescentar ao art. 2 9 o

inciso VII, que obriga os estabelecimentos de que trata esta lei a
afixar, em local visível, aviso de que é proibida a venda e o consumo
de bebidas alcoólicas e tabaco, a utilização de jogos que envolvam
prêmios em dinheiro e o acesso de menores de 18 anos a páginas na
internet com conteúdo de caráter pornográfico ou que incitem a
conduta criminosa. Acreditamos que, desta forma, os consumidores
estão bem informados dos seus direitos deveres ao utilizarem os
serviços oferecidos pelo estabelecimento.

Assim, solicitamos ao nobre relator apoio na aprovação desta



631

emenda.
Emenda n2 5

Dê-se ao art. 1, inciso 1, a seguinte redação:
"Art. 1 -

- a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco;".
Salas das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem por objetivo acrescentar ao art. 12,

inciso 1, do Substituto & 2, apresentado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proibição da venda e do
consumo de tabaco nas dependências dos estabelecimentos
comerciais que ofereçam serviços de locação de computadores para o
acesso à internet e à prática de jogos eletrônicos. Sabemos do mal
que os cigarros causam à saúde. Em ambientes como estes que a lei
pretende regulamentar, a presença de crianças é constante. Além
disso, geralmente são ambientes fechados, com pouca ventilação.
Portanto, a fim de zelar pela saúde e integridade dos freqüentadores
destes estabeleci mentose colaborar na construção deste projeto de
lei, apresentamos esta emenda.

Assim, solicitamos ao nobre relator apoio na sua aprovação.
EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N Q 3.694/2006

O anexo a que se refere o art. 6 2 do Projeto de Lei n2 3.69412006
passa a vigorar com a seguinte redação:

Anexo
(a que se refere o art. 2 9-A da Lei n°14.693, de 30 de julho de 2003)
* A tabela referente ao "Valor máximo do ADE conforme o número

de Avaliações de Desempenho Individual bu de Avaliações Especiais
de Desempenho Satisfatórias" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 8.12.2006.

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.76812006
Emenda n2 3

O art. 1 9 passa a conter o seguinte parágrafo único:
'ArL1 2 -( ... )
Parágrafo único - 0 maior valor acrescido à remuneração dos
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cargos a que se refere o inciso II será igualmente acrescido ao
vencimento básico de todos os servidores efetivos do Poder
Executivo.".

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Rogério Correia

Emenda n 9 4
O inciso 11 do art. l Q passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - ( ... )
II - Transformar e extinguir cargos em comissão e funções de

confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo e alterar-lhes as
denominações, as atribuições, os requisitos para ocupação, a forma
de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de trabalho
e a distribuição na estrutura administrativa;".

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Rogério Correia

Emenda n 2 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art.... - As leis delegadas decorrentes deste projeto de resolução

serão apreciadas pela Assembléia Legislativa na forma do art. 72 da
Constituição Estadual.".

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Antônio Júlio

Emenda n Q 6
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art.... - As leis delegadas decorrentes deste projeto de resolução

serão apreciadas pela Assembléia Legislativa na forma do art. 72 da
Constituição Estadual até 15 de março de 2007.".

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Antônio Júlio

Emenda & 7
Dê-se ao art. 2 a seguinte redação:
"Art. 2 - A delegação de atribuição constante nesta resolução

estende-se até a data de 31 de janeiro de 2007 e não abrange as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista integrantes da administração indireta
estadual.".

La
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Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Antônio Júlio

Emenda n Q 8
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando-se os demais artigos.
"Art. 39 - A delegação de atribuição constante nesta Resolução não

abrange o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, que não poderá ser extinto, fundido,
transformado ou ter reduzidas as suas atribuições ou atividades.".

Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Esta emenda é o instrumento que os parlamentares

possuem para cumprir o compromisso firmado com os servidores do
DER-MG. Esclareça-se que o texto da'emenda é tão-somente a
transcrição do compromisso assumido por 71 Deputados Estaduais.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE [El N9
3.517/2006

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 Grupo Criança em Busca de uma Nova
Vida, com sede no Município de Vespasiano.

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 Grupo, sem fins lucrativos, possui como finalidade

precípua prestar atendimento gratuito a crianças e adolescentes,
moradores no Município de Vespasiano, que estejam em situação de
risco social.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da
educação, da saúde, do esporte, da cultura e do lazer.

Firma parcerias com instituições públicas e entidades privadas
objetivando ampliar e aprimorar suas atividades assistenciais.

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

n2 3.517/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.616/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
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.

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 1990, sem fins lucrativos, possui

como objetivo primordial o aperfeiçoamento moral, intelectual e social
da comunidade, assim como o zelo pelo seu bem-estar.

Presta assistência nas áreas da saúde, da educação e da cultura;
mobiliza os associados para participarem de iniciativas de interesse
coletivo; fomenta a integração e a solidariedade entre eles e a
sociedade.

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

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

n 3.616/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.656/2006

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
visa instituir o terceiro domingo do mês de julho como data
comemorativa, no calendário turístico do Estado, do Caminho da Luz,
rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tortibos, Pedra
Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e
Alto Caparaó.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n g 1, que apresentou.
Agora, vem ela a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no art. 102, XIII, c/c o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação:
O Caminho da Luz é uma rota de peregrinação de 1951km de

extensão, que abrange diversos Municípios da Zona da Mata mineira.
Essa região, além de ser dotada de exuberante beleza natural,
também é rica em cultura e história, pois foi lima trilha bastante
valorizada desde os primórdios de nosso País pelos colonizadores.
Também foi utilizada pelos povos originários de outras partes do
Brasil, por servir à circulação de mercadorias.

A importância de se instituir data em aluão a essa rota se revela,
ainda, pela oportunidade de tornar a sociedade em geral e os seus
usuários, em especial, conscientes de seu valor histórico e turístico,
bem como da necessidade de sua preservação no que tange aos
aspectos ambientais.

Resta esclarecer que a apresentação da Emenda n 9 1, pela
Comissão de Constituição e Justiça, deveu-se à necessidade de se
tornar mais clara a norma consubstanciada no art. 1 2 e dele retirar a
determinação de que a data comemorativa seja inserida no calendário
do Estado, pois esse ato é atribuição específica do Poder Executivo.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.656/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Carlos Gomes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.674/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Compete-nos agora deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Apae de Lagoa da Prata, conforme indica o seu nome, promove

medidas de âmbito municipal visando assegurar o bem-estar dos
excepcionais.

Em vista disso, oferece-lhes educação especializada e os assiste
em suas necessidades quotidianas. Além do mais, estimula o seu
convívio com a sociedade por meio da realização de eventos sociais e
de atividades de lazer.

Nada mais justo, pois, que o poder público preste à entidade o
reconhecimento pelos seus trabalhos de alta relevância social.

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

3.674/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.675/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Olívia, objetiva declarar
de utilidade pública o Lar Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de
São Vicente de Paulo de Luminárias, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
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legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de

Paulo de Luminárias é uma entidade civil sem fins lucrativos e de
natureza filantrópica, que presta relevantes serviços à comunidade de
Luminárias, sendo o seu objetivo principal a promoção das crianças
carentes, contribuindo para melhoria na sua qualidade de vida.

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 referida
entidade está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

3.675/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jã Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DÓ: PROJETO DE LEI N
3.679/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Creche Maria João de Deus, com sede
no Município de Viçosa.

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, possui como finalidade

planejar e coordenar ações que possam amparar crianças carentes
residentes no Município de Viçosa e adjacências.

0 seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e da
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cidadania, pois objetiva garantir a essas crianças o direito de crescer e
se desenvolverem em um ambiente saudável, visando a assegurar-
lhes 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

n 2 3.679/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.684/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública o Centro Educativo Louis Braille - Celb -,
com sede no Município de Araxá.

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
A entidade em causa, fundada em junho de 2004, no Município de

Araxá, é uma associação civil sem fins lucrativos, que desenvolve
atividades voltadas à assistência e à integração social dos deficientes
visuais, sem distinção de raça, cor ou religião.

Para atingir o objetivo precípuo, poderá firmar convênios com órgãos
públicos e privados ou filiar-se a entidades congêneres para mútua
colaboração; promover e estimular a realização de palestras,
encontros, seminários, debates e cursos, entre outras atividades; criar
unidades de prestação de serviços ou de núcleos de desenvolvimento,
para melhor atendimento aos deficientes visuais; realizar eventos
culturais, sociais e esportivos.

Em virtude da relevância social de suas iniciativas, ela é merecedora
do pretendido título declaratória
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n Q 3.68412006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.707/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
3.707/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação Frei Pio
Bars, com sede no Município de Buritis.

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

Fundamentação
A Associação Frei Pio Bars, fundada em 1996, de natureza

filantrópica e sem fins lucrativos, tem como principal objetivo prestar
assistência social a crianças carentes da comunidade, na faixa etária
até seis anos.

E relevante ressaltar que ela mobiliza recursos materiais e humanos
para auxiliá-las e promovê-las. Dessa forma, disponibiliza para elas
oficinas e cursos profissionalizantes, além de buscar sensibilizar a
sociedade para os seus problemas.

Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo
que lhe seja prestada honraria, como forma de reconhecimento à sua
destacada importância no âmbito assistencial.

Conclusão
Por tais razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

3.707/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Elisa Costa, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.710/2006

A



Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a entidade denominada Sociedade
Civil GV sem Fome, com sede no Município de Governador
Valadares.

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
Instituída no Município de Governador Valadares, em 2005, a

Sociedade Civil GV sem Fome é uma entidade sem fins lucrativos que
tem por escopo angariar fundos e donativos em prol de pessoas
carentes, residentes no Município onde tem a sua sede, sem
discriminação partidária, religiosa, ou racial.

Diante da relevância social de seu objetivo, consideramos justo e
oportuno lhe seja concedido o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

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

n g 3.71012006 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.721/2006

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo seja dada a denominação de Escola Estadual Augusto
Soares à escola estadual localizada na Fazenda Santo Antônio, no
Município de Novo Cruzeiro.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art.



EM

103, 1, "b", do Regimento Interno.
Fundamentação

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo
colegiado da referida escola estadual de ensino fundamental, o qual,
por unanimidade dos votos de seus integrantes, homologou a
indicação do nome de Augusto Soares para denominá-la.

A Secretaria de Estado da Educação, convidada a manifestar-se
sobre a pretendida alteração de nome, ratificou a decisão do referido
colegiado escolar.

O homenageado nasceu em 1904 e faleceu em 1992, destacando-
se por sua simplicidade e bondade, qualidades essas que, aliadas a
sua disposição para o trabalho, lhe permitiram dedicar com empenho
e eficiência aos assuntos de interesse público.

E justa, portanto, a homenagem que lhe pretende prestar o Estado,
atendendo ao manifesto desejo dos seus conterrâneos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n 2 3.721/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Weliton Prado, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DÓ PROJETO DE LEI N2
3.722/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 3.722/2006
visa a dar a denominação de São Miguel Arcanjo à escola estadual
localizada na Fazenda São Miguel - Sítio do Atalho, s/&, Bairro João
Paulo II, no Município de Barbacena.

Examinada preliminarmente a matéria 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, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em reunião realizada em 30/5/2006, o colegiado do referido

estabelecimento de ensino, por unanimidade dos votos de seus
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membros, indicou o nome de São Miguel Arcanjo para denominá-lo.
São Miguel Arcanjo, cujo nome significa "o que é um com Deus", é

considerado o chefe dos exércitos celestiais e o padroeiro da Igreja
Católica Universal. E o primeiro anjo honrado pelos fiéis como "o
príncipe da milícia celeste". A ele atribuem-se três funções: a de guiar
e conduzir as almas ao céu, depois de tê-las pesado na balança da
justiça divina; de defender a Igreja e o povo cristão; de presidir no céu
o culto de adoração à Santíssima Trindade e oferecer a Deus as
orações dos santos e dos fiéis.

Esse rápido esboço dos seus atributos e papéis, tão importantes
para a comunidade católica, é suficiente para demonstrar o quanto ele
é merecedor da homenagem consubstanciada no projeto ora
apresentado.

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

n 2 3.722/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Leonídio Bouças, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI M
3.735/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional Pró-
Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto - Arprodic -,
com sede no Município de Diamantina.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/1112006 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. 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
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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. 43 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, preferencialmente com sede na região em que
atua e, no art. 46, que os Diretores e Conselheiros não são
remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.735/2006.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gilberto Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.05612006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, oprojeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar b imóvel que especifica ao
Município de São Pedro dos Ferros.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16/3/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, 'a", e 188 do Regimento
Interno.

O relator da matéria baixou-a em diligência à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de São Pedro dos
Ferros, a fim de que se manifestassem sobre a pretendida alienação,
o que foi feito por intermédio, respectivamente, da Nota Técnica n
16112006 e do Ofício n 2 71/2006.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 3.056/2006 pretende obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo transfira ao Município de São Pedro dos
Ferros a propriedade de um imóvel com, área de 3.000m 2, situado
nesse Município e registrado sob o n 2 10.937, a tis. 51 do Livro 3-L, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca.
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 o negócio jurídico
deve ser precedido de autorização legislativa, condicionada esta à
existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência encontra-se atendida, pois o parágrafo único do art.
1 9 do projeto destina o imóvel à implantação de unidade administrativa
municipal e ao funcionamento de unidade voltada para a prestação de
serviços à comunidade.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 da proposição prevê que, findo o
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, sem que tenha sido dada ao imóvel a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1 2 , ele reverterá ao patrimônio do Estado.

Por fim, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio
da Nota Técnica n2 161/2006, declara-se favorável à doação do imóvel
ao Município, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação,
órgão a que ele está vinculado, não tem interesse em sua utilização. E
também favorável o Prefeito de São Pedro dos Ferros, que a
considera de "extrema conveniência" para o Município.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.056/2006.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 1 3.340/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Janaúba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
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conforme estabelecem os arts. 102, III. 'a", e 188, do Regimento
Interno.

Em reunião de 20/6/2006, esta relatoria solicitou fosse a matéria
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão para que se manifestasse sobre a pretendida alienação, o que
foi feito por intermédio da Nota Técnica n 9 127/2006.

Fundamentação
O Projeto de Lei n9 3.340/2006 pretende obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir, ao Município de
Janaúba, a propriedade de um imóvel com área de 413,00m 2 , situado
na Praça do Cristo Redentor, naquele Município, e registrado sob o n
444, a f Is. 173 do Livro 3, no Cartório d .e Registro de Imóveis da
Comarca de Janaúba.

O imóvel a ser doado é parte de um terreno com área total de
12.000,00m 2, onde funciona a Escola Estadual Maurício Augusto de
Azevedo, e está localizado em uma das principais áreas comerciais de
Janaúba. Como é pouco utilizado pela unidade de ensino, é objeto de
um Termo de Cessão de Uso de Imóvel entre o Estado e o Município
pelo prazo de cinco anos - a expirar-se daqui a dois anos -, o que
inviabiliza investimentos substanciais e definitivos no local.

Importante ressaltar que o ad. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que institui normas gerais para
as licitações e contratos da administração:  pública, exigem a prévia
autorização desta Casa, condicionada à existência de interesse
público devidamente justificado, para a efetivação da transferência de
domínio de bens públicos.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1 2 do projeto destina o imóvel
ao funcionamento do Projeto Shopping Popular, o que, segundo a
autora, constituirá um espaço de fácil acesso, seguro e confortável
para os consumidores e camelôs da cidade, com a conseqüente
desobstrução das calçadas das principais vias locais.

Ressalte-se, ainda, que o art. 2 0 da proposição prevê que, findo o
prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, sem que tenha sido dada ao imóvel essa destinação, ele
reverterá ao patrimônio do Estado.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota
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Técnica n 9 127/2006, declara-se favorável à doação do imóvel ao
Município, porque a Secretaria de Estado de Educação, órgão a que
ele está vinculado, não possui interesse em sua utilização.

Cumpre esclarecer que a emenda apresentada na parte conclusiva
deste parecer tem por único objetivo retificar o número da folha onde
está registrado o imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.340/2006 com a Emenda n 9 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Substitua-se no "caput" do art. 12 a expressão numérica 17W por

"172".
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.377/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos
incidentes nas mercadorias e serviços".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/6/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

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
De acordo com o art. F da proposição em epígrafe, as notas fiscais

emitidas no âmbito do Estado de Minas Gerais deverão conter, de
forma discriminada, detalhada e visível, os valores de todas as
modalidades de impostos incidentes sobre as mercadorias e os
serviços, de forma que o consumidor saiba claramente quanto paga
por cada um deles.

O art. 22 do projeto estabelece as sanções pelo descumprimento dos
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seus comandos. Assim, o infrator se sujeita às sanções
administrativas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor - Lei Federal n 9 8.078, de 1990.

Tais sanções, nos termos do mesmo dispositivo, serão aplicadas
pelos órgãos competentes de proteção e defesa do consumidor, sem
prejuízo, como é curial, das eventuais sanções civis e criminais
aplicáveis à hipótese.

Ao Executivo foi atribuída, pelo art. 39, a competência para
regulamentar a proposta no prazo de 30 dias contados da publicação
da lei, oportunidade em que indicará os órgãos e as unidades
responsáveis pelo seu fiel cumprimento.

De acordo com o § 59 do art. 150 da Constituição da República, "a
lei determinará medidas para que bs consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e
serviços".

Uma vez que as matérias tributárias e as que concernem à proteção
ao consumo se encontram no raio de competência legislativa do
Estado, que a exercerá em suplementação às normas gerais federais,
conforme se infere dos incisos 1 e V do &t. 24 da Constituição da
República, e considerando-se ainda que ás regras ora examinadas
não têm natureza de norma geral, pois abordam especificamente a
matéria de que se ocupam, há de se concluir que não há óbice jurídico
do ponto de vista da competência legislativa.

Além disso, não se verifica vício de iniciativa na matéria em exame,
à luz do que dispõe o art. 66 da Constituição mineira.

Quanto ao conteúdo, além do amparo que a matéria recebe do já
citado § 59 do art. 150 da Constituição da República, é válido lembrar
que a proposta zela pela transparência nas relações de consumo,
atendendo ao espírito normativo do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Por outro lado, o projeto contém normas relativas à sanção, as quais
garantem a eficácia de seus comandos centrais, e teve o cuidado,
sempre necessário, de não definir previamente os órgãos do Poder
Executivo que ficarão encarregados de fiscalizar o cumprimento das
medidas propostas: todavia, é desnecessário estabelecer prazo para a
regulamentação da lei. E inerente ao Executivo a prerrogativa de
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regulamentá-la, a qual será exercida desde que se conclua pela sua
conveniência. Além disso, a cláusula de regulamentação põe em risco
a eficácia jurídica das normas legais. Corre-se o risco de se entender
que a lei só produzirá efeitos após sua regulamentação. Caso esta
venha intempestivamente ou nunca ocorra, esvaziar-se-á a decisão
política que pretendeu colocar em vigor o ato normativo pendente de
regulamentação.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.377/2006
com a Emenda n2 1, a seguir redigida.

Emenda n g 1
Suprima-se o art. 32
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O lÍ Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.389/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de São Geraldo.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 9/6/2006 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 28/6/2006, esta relatoria solicitou fosse a matéria baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que esta se manifestasse sobre a pretendida alienação, o que foi feito
por intermédio da Nota Técnica n 2 138/2006.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 3.389/2006 pretende obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar, ao Município de São Geraldo,
um imóvel com área de 10.000m 2, situado em Ribeirão Vermelho,
naquele Município, e registrado sob o n 2 19.208, a fls. 76 do Livro 3-X,
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no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio
Branco.

A transferência da propriedade de patrimônio público 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 o negócio jurídico deve ser precedido de autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida, pois o parágrafo
único do art. l Q do projeto destina o imóvel ao funcionamento de
escola municipal.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição prevê
que, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, sem que tenha sido dada ao imóvel a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1, ele reverterá ao patrimônio do
Estado.

Por fim, cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica n 2 138/2006,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se de
forma favorável à doação em tela, uma vez que no local já funciona a
Escola Municipal Angelo Benhame e que :a Secretaria de Estado de
Educação, órgão a que o imóvel está vinculado, não tem interesse em
sua utilização.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.389/2006.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 3.467/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n 2 626/2006, 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.

Aprovada no l Q turno, com a Emenda n o 1, de autoria desta
Comissão, a matéria retorna para receber parecer no 2 2 turno, nos
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termos do art. 178 do Regimento Interno.
Segue em anexo a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo aumentar o efetivo da

Polícia Militar, passando-o de 48.044 para 51.669 integrantes, entre
oficiais e praças, para o atendimento das novas políticas de
segurança pública e de defesa social.

De acordo com o projeto, 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 anos de 2007, 2008 e 2009, respeitados
os limites fixados para o ano de 2010, conforme previsto no anexo que
o acompanha. O referido anexo contém o Quadro de Organização e
Distribuição de Efetivo da Polícia Militar, no qual estão 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.

Segundo a mensagem do Governador, que encaminhou o projeto, "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 n2 86, de 2006", que altera o Estatuto da
Polícia Militar.

Pelas razões expostas e considerando a relevância da iniciativa
governamental, ratificamos o nosso posicionamento anterior.

Objetivando, tão-somente, corrigir um equívoco na informação do
quantitativo do efetivo da Polícia Militar, que, segundo o art. l Q do
vencido, é 51.670, mas o correto é 51.669, conforme está previsto no
quadro constante no Anexo do projeto, apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda n 9 1.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n

3.467/2006 na forma do vencido em l turno, com a Emenda n Q 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
No art. 1 Q do vencido em 1 Q turno, substitua-se a expressão "51.670"

pela expressão 51.669".
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Saia das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Dinis Pinheiro - Ricardo

Duarte - Dilzon Meio - Gustavo Corrêa.
PROJETO DE LEI N 2 3.467/2006

(Redação do Vencido)
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - O efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - fica fixado em 51.670 militares do Estado até o ano de 2010,
distribuídos nos cargos de oficiais e praças, dispostos nos Quadros
constantes do Anexo.

Art. 2 - A distribuição e o detalhamento do efetivo nas unidades da
PMMG, no Tribunal de Justiça Militar e no Gabinete Militar do
Governador serão estabelecidos em Quadro de Organização e
Distribuição - QOD, aprovado por meio de resolução do Comandante-
Geral.

Art. 32 - O efetivo de Oficiais e Praças previsto no Anexo poderá ser
aumentado em até 20% dos limites previstos para os anos de 2007,
2008 e 2009, por meio de decreto, para atender as necessidades de
segurança pública e de defesa social, respeitados os limites fixados
para o ano de 2010.

Art. 42 - O número de militares do Estado do sexo feminino nos
Quadros de Oficiais Policiais Militares, de Oficiais Complementares e
de Praças Policiais Militares será de até 10% do efetivo previsto.

Parágrafo único - O número de militares do Estado do sexo feminino
não será limitado nos demais Quadros.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
* A tabela referente ao "ANEXO (Quadro de Organização e

Distribuição de Efetivo da PMMG) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 8.12.2006.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.477/2006

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 Militar do Estado de Minas Gerais e das
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Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências".
Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, a esta Comissão e
à de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto no 12 turno, na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação da matéria em 12 turno, na forma do
Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária se manifestou pela aprovação do projeto em 12 turno,
na forma do Substitutivo n9 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n 9 1, que apresentou.

Incluído na ordem do dia em Plenário, foi o projeto aprovado, em 12

turno, na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n 2 1, da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Agora retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2
turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cuida de promover a reestruturação de
cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais e das Secretarias de Juízo Militar, além de conceder a todos os
servidores das carreiras do referido Tribunal a elevação de seis
padrões nas carreiras. O projeto 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 da extinção e
da transformação de diversos cargos das carreiras integrantes do
Tribunal de Justiça Militar.

Conforme foi ressaltado por esta Comissão ao analisar a matéria no
1 2 turno, a reestruturação dos quadros do Tribunal de Justiça Militar
faz-se necessária em face do aumento dos serviços por ele prestados
em decorrência da promulgação da Emenda à Constituição do Estado
n9 45, de 2004, e da ampliação dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar.
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A proposição recebeu, em 1 2 turno, várias sugestões da Comissão
de Constituição de Justiça, algumas do relator e outras da Corte
Superior do egrégio Tribunal de Justiça, todas incorporadas no
Substitutivo n 1, aprovado em Plenário, no 1 2 turno. Tais alterações
aprimoraram o projeto não apenas sob o aspecto jurídico, como
também sob o prisma do mérito. Foi apresentada a completa alteração
da estrutura dos quadros de pessoal contidos no projeto originalmente
apresentado, com o intuito de estabelecer uma estrutura mais
completa e detalhada daquela Corte e de construir uma legislação
mais clara. Vale mais uma vez ressaltar uma importante modificação
promovida pelo substitutivo, a qual diz respeito à supressão do
comando que estabelece 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.

A Emenda n 2 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, apenas promoveu um ajuste na redação do Anexo II do
substitutivo.

Consideramos que o projeto, na formacomo foi aprovado no l
turno, em muito contribuirá para a construção de uma legislação mais
clara e possibilitará mais eficiência na prestação do serviço público,
por meio da concessão de estímulo aos servidores do Tribunal de
Justiça Militar.

Conclusão
Com fundamento no exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei n 2 3.47712006, na forma do vencido em 1 2 turno.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Ricardo Duarte -

Gustavo Corrêa - Dilzon Meio.
PROJETO DE LEI N 2 3.477/2006

(Redação do Vencido)
Contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais e das Secretarias de Juízo Militar e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Os Quadras de Pessoal da Secretariada Tribunal de Justiça
Militar e das Secretarias de Juízo Militar são os constantes nos
Anexas 1 a IV, VI e VII desta lei, com a denominação dos cargos, sua
composição numérica, os códigos de grupo e de cargo, as classes e
os padrões de vencimento neles indicados.

Art. 2 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Oficial Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
previstos no Anexo 1, além dos dezessete cargos existentes, ficam
criados vinte cargos de provimento efetivo da carreira de Oficial
Judiciário no Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria
do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 32 - Ficam extintos, com a vacância, cinco cargos efetivos da
carreira de Agente Judiciário, do Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, códigos de cargos
TJM-PG-01 a TJM-PG-05, previstos no Anexo 1 desta lei, na forma
estabelecida no art. 39 da Lei n2 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Parágrafo único - O provimento de cinco cargos efetivos 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. 4 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Técnico Judiciário da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
previstos no Anexo 1 desta lei, além dos nove cargos existentes, ficam
criados quatro cargos de provimento efetivo da carreira de Técnico
Judiciário no Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria
do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 52 - Para a obtenção do número de cargos efetivos da carreira
de Oficial Judiciário das Secretarias de Juízo Militar, previstos no
Anexo II desta lei, além dos doze cargos existentes, ficam criados
vinte cargos de provimento efetivo da carreira de Oficial Judiciário no
Quadro Específico de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo
Militar.

Art. 6 - Ficam extintos, com a vacância, dois cargos da carreira de
Agente Judiciário, do Quadro Específico de Provimento Efetivo das
Secretarias de Juízo Militar, códigos de cargo TJMA-PG-01 a TJMA-
PG-02, previstos no Anexo 11 desta lei, na forma estabelecida no art.
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39 da Lei n 2 13.467, de 12 de janeiro de 2000.
Parágrafo único - O provimento de dois cargos da carreira de Oficial

Judiciário previstos no Anexo II desta lei fica condicionado à extinção,
com a vacância, dos cargos mencionados no "caput" deste artigo.

Art. F - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial das Secretarias de
Juízo Militar, previstos no Anexo II, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam criados três cargos de provimento efetivo da carreira de
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial, códigos de cargo
TJMA-GS 04 a TJMA-GS-06, no Quadro Específico de Provimento
Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II desta
lei;

II - ficam três cargos de provimento efetivo de Técnico de Apoio
Judicial IV, previstos no Anexo III da Lei n 9 13.467, 2000, código de
cargo TJMA-GS, transformados em três cargos de provimento efetivo
da carreira de Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial,
códigos de cargo TJMA-GS 01 a TJMA-GS-03, previstos no Anexo II
desta lei.

Parágrafo único - O provimento dos cargos referentes às Secretarias
de Juízo Militar a serem criadas dar-se-á no momento de sua
instalação.

Art. 8 - Os servidores ocupantes dos cargos previstos no Anexo III
da Lei n2 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passam a ocupar cargos
de denominação, classe e padrão de vencimento correspondentes,
integrantes dos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 9 - Integram os quadros previstos no art. V desta lei todos os
cargos existentes no Tribunal de Justiça Militar na data da entrada em
vigor desta lei.

Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário,
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial e Oficial Judiciário,
integrantes dos Anexos 1 e II desta lei, serão providos por concurso
público de provas ou de provas e títulos, e o servidor nomeado será
posicionado no padrão inicial da classe inicial de cada uma das
carreiras.

Parágrafo único - Nas carreiras de Técnico Judiciário, Técnico de
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Apoio Judicial de Entrância Especial, Oficial Judiciário e Agente
Judiciário, constantes nos Anexos l e II 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, n
11.617, de 4 de outubro de 1994, e n2 13.467, de 2000, e de
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 11 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, previstos no item III. A do
Anexo III desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam criados um cargo de provimento em comissão de Secretário
Especial do Presidente, código de grupo TJM-DAS-01, de
recrutamento limitado, um cargo de Auditor, código de grupo TJM-
DAS-Ol, de recrutamento limitado, um cargo de provimento em
comissão de Assessor Jurídico II, código de grupo TJM-DAS-04, de
recrutamento amplo;

II - fica um cargo de provimento em comissão de Secretário, código
de grupo TJM-DAS-07, de recrutamento limitado, transformado em um
cargo de Diretor-Executivo, código de grupo TJM-DAS-01, de
recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no item
VI.B do Anexo VI desta lei;

III - ficam criados sete cargos de provimento em comissão de
Assessor Judiciário, código de grupo TJM-DAS-03, de recrutamento
amplo;

IV - ficam dois cargos de Diretor de Departamento, código de grupo
TJM-DAS-03, de recrutamento limitado, transformados em dois cargos
de Gerente, código de grupo TJM-DAS-05, de recrutamento limitado,
na forma da correlação estabelecida no item VI.B do Anexo VI desta
lei;

V - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor do
Presidente, código de grupo TJM-DAS-04, de recrutamento amplo,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete do Presidente, código de grupo TJM-DAS-02, de
recrutamento amplo, na forma da correlação estabelecida no item VI.B
do Anexo VI desta lei;

VI - fica criado um cargo de provimento em comissão de Gerente,
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código de grupo TJM-DAS-05, de recrutamento limitado.
Art. 12 - Fica extinto, com a vacância, um cargo de provimento em

Comissão de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
código de grupo TJM-DAS-01, de recrutamento limitado, previsto no
item lll.A do Anexo III desta lei.

Parágrafo único - O provimento do cargo em comissão de Secretário
Especial do Presidente, da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar,
código de grupo TJM-DAS-01, previsto no item lll.A do Anexo III desta
lei, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, fica
condicionado à extinção, com a vacância, do cargo mencionado no
"caput" deste artigo.

Art. 13 - Para a obtenção do número de cargos de provimento em
comissão do Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, previstos no item lIl.B do
Anexo III desta lei, além dos quatro cargos existentes de Coordenador
de Serviço, código de grupo TJM-CAI-02, de recrutamento limitado,
são realizados os seguintes procedimentos:

1 -fica criado um cargo de provimento em comissão de Coordenador
de Área, código de grupo TJM-CAI-01, de recrutamento limitado, além
dos três cargos já existentes;

II - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico,
código de grupo TJM-DAS-06, de recrutamento limitado, transformado
em um cargo de Coordenador de Área, código de grupo TJM-CAI-01,
de recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no item
Vl.B do Anexo VI desta lei;

III - fica um cargo de provimento em comissão de Assessor
Judiciário li, código de grupo TJM-CH-Al-01, de recrutamento amplo,
transformado em um cargo de provimento em comissão de Assistente
Técnico, código de grupo TJM-CAI-03, de recrutamento amplo, na
forma da correlação estabelecida no item VI.B do Anexo VI desta lei;

IV - ficam cinco cargos de provimento em comissão de Auxiliar
Judiciário, código de grupo TJM-EX-01, de recrutamento amplo,
transformados em cinco cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
amplo, na forma da correlação estabelecida no item VI.B do Anexo VI
desta lei;
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V - ficam doze cargos de provimento em comissão de Assistente
Especializado, código de grupo TJM-EX-02, de recrutamento amplo,
transformados em doze cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
amplo, na forma da correlação estabelecida no item VI.B do Anexo VI
desta lei;

VI - ficam criados dois cargos de provimento em comissão de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento
amplo.

Art. 14 - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento em
Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV
desta lei, seis cargos de provimento em comissão de Assessor de
Juiz, código de grupo TJMA-DAS-01, de recrutamento amplo.

Art. 15 - O ingresso nos cargos de provimento em comissão da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior de escolaridade para os cargos do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior, constantes no item lll.A do
Anexo III e para os cargos de Coordenador de Área, do Grupo de
Chefia e Assessoramento Intermediário, constantes no item lll.B do
Anexo III desta lei;

II - nível médio de escolaridade para os cargos de Coordenador de
Serviço, Assistente Técnico e Assistente Judiciário, do Grupo de
Chefia e Assessoramento Intermediário, constantes no item Ill-B do
Anexo III desta lei.

Parágrafo único - A substituição de servidor ocupante dos cargos
mencionados nos incisos 1 e II do 'caput" deste artigo deve obedecer
às exigências de escolaridade neles previstas.

Art. 16 - Os cargos de Assessor Judiciário, código do grupo TJM-
DAS-03, constantes no item 111-A do Anexo III desta lei, serão providos
por ato do Presidente do Tribunal de Justiça Militar, mediante
indicação do Juiz do Tribunal de Justiça Militar, para aqueles lotados
no respectivo gabinete.

Parágrafo único - O ingresso nos cargos de que trata o "caput" deste
artigo depende da comprovação de:

- bacharelado em Direito;
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II - prática forense mínima de dois anos.
Art. 17 - Os cargos de Assessor de Juiz, código do grupo TJMA-

DAS-O 1, constantes no Anexo IV desta lei, serão providos por ato do
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, mediante indicação do Juiz
de Direito Titular do Juízo Militar, para aqueles lotados no respectivo
gabinete.

Parágrafo único - O ingresso nos cargos de que trata o "caput" deste
artigo depende de comprovação de bacharelado em Direito.

Art. 18 - Para provimento dos cargos de recrutamento amplo, a
escolha não pode recair em parentes consangüíneos ou afins, até o
terceiro grau, em linha reta ou colateral, de magistrados da Justiça
Militar Estadual.

Art. 19 - Nas substituições, seja qual for o motivo, de ocupante de
cargo integrante dos Anexos III e IV desta lei, devem ser observados
os requisitos constantes, conforme o caso, nos arts. 12, 13 e 17 desta
lei.

Art. 20 - O Tribunal de Justiça Militar providenciará o posicionamento
dos servidores integrantes dos Quadros de Pessoal de sua Secretaria
e das Secretarias de Juízo Militar, bem como a identificação e a
codificação dos cargos na forma prevista nos Anexos 1 a IV, VI e VII
desta lei.

Art. 21 - Fica assegurada, a partir de 1 2 de janeiro de 2007, aos
servidores ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo e do Quadro Específico de Provimento em
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das
Secretarias de Juízo Militar, posicionados em suas carreiras, sem
prejuízo das vantagens pessoais adquiridas, a elevação de seis
padrões, na forma estabelecida nos Anexos 1 a IV desta lei.

Art. 22 - A promoção vertical do servidor efetivo em exercício de
cargo integrante dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar 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;

II - a partir do padrão PJ-44 da classe D das carreiras de Agente
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Judiciário e Oficial Judiciário, 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 e Técnico Judiciário, para o padrão inicial
da classe B das mesmas carreiras;

IV - 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 B
da mesma carreira.

Art. 23 - Ficam incluídos na tabela de vencimentos dos servidores a
que se refere o art. 52 da Lei n 2 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. 24 - O servidor detentor de título declaratório de apostila, nos
termos da Emenda à Constituição do Estado n 2 57, de 15 de julho de
2003, e da Lei n2 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. 25 - O servidor ativo e inativo dos quadros de Pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo
Militar que perceber, na data da 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 n2
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 Q - Na hipótese de o vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical constante no Anexo X da Lei n 2 13.467, de
2000, o reposicionamento 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. 26 - 0 servidor detentor de direito aos vencimentos do cargo de
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Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, código do
grupo TJM-DAS-01, será reposicionado na forma prevista no art. 25,
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-1 01: 28,5950.

Parágrafo único - Os padrões de vencimento a que se refere o
"caput" deste artigo não integram as carreiras, e o servidor neles
posicionados não farão jus a promoção ou progressão.

Art. 27 - Aplica-se aos servidores inativos dos Quadros de Pessoal
da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo
Militar, no que couber, o disposto nesta lei.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
observada a vigência em 1 de janeiro de 2007, prevista para o art. 21.

Art. 29 - Ficam revogados:
- os arts. 1 2 a 5, 79 a 99, 12, 13 e 15 e o Anexo IV da Lei flQ 9749,

de 22 de dezembro de 1988;
II - a Lei n 9 12.077, de 11 de janeiro de 1996;
III - o Anexo III da Lei n 2 11.098, de 11 de maio de 1993;
IV - o Anexo III da Lei n 2 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Anexo 1
(a que se refere o art. l Q da Lei n 9 ...,:de ... de ... de 2006)

- A tabela referente ao "Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 8.12.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. ... da Lei n 9 ..., de ... de ... de 2006)

* A tabela referente ao 'Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
das Secretarias de Juízo Militar" foi publicada no "Diário Legislativo"
de 8.12.2006.

Anexo III
(a que se refere o art. ... da Lei n 9 ..., de ... de ... de 2006)

Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

A tabela referente ao item III - A - Grupo de Direção e
Assessoramento Superior (TJM - DAS) foi publicada no "Diário
Legislativo" de 8.12.2006.
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* A tabela referente ao item III - B - Grupo de Chefia e
Assessoramento Intermediário (TJM - CAI) foi publicada no "Diário
Legislativo" de 8.12.2006.

Anexo IV
(a que se refere o art. ... da Lei n 2 ..., de ... de ... de 2006)

* A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de
Provimento em Comissão das Secretarias de Juízo Militar" foi
publicada no "Diário Legislativo" de 8.12.2006.

Anexo V
(a que se refere o art. .. da Lei n 2 ..., de ... de ... de 2006)

* A tabela referente ao "Quadro de Correspondência entre os
Padrões de Vencimento dos Cargos de Provimento em Comissão do
Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Milita( foi
publicada no "Diário Legislativo" de 8.12.2006.

Anexo VI
(a que se refere o art. ... da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

Quadro de Correlação de Cargos dos Quadros de Provimento Efetivo
Transformados com a Vigência desta Lei

* A tabela referente ao item IVI-A - Cargos de Provimento Efetivo
das Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário Legislativo" de
8,12.2006.
* A tabela referente ao item VI-13 - Cargos de Provimento em

Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi publicada no
"Diário Legislativo" de 8.12.2006.

Anexo VII
(a que se refere o art. ... da Lei n° ..., de ... de ... de 2006)

Quadro de Correlação de Cargos dos Quadros de Provimento Efetivo
Transformados com a Vacância

*• A tabela referente ao item VII-A - Cargos de Provimento Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar foi publicada no "Diário
Legislativo" de 8.12.2006.

- A tabela referente ao item VII-13 - Cargos de Provimento Efetivo
das Secretarias de Juízo Militar foi publicada no "Diário Legislativo" de
8.12.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.574/2005
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.574/2005, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Alvinópolis o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.574/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alvinópolis o

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

Alvinópolis imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
e suas benfeitorias, situado no Distrito de Mustardas, naquele
Município, registrado sob o n° 6.463, a f Is. 264 do Livro 3-E, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se a
fins educacionais e a atividades comunitáriá.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei ràverterá ao patrimônio do
Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Antônio Genaro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.750/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.75012005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.750/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

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

Divinôpolis terreno com área de 1 0.000m 2 (dez mil metros quadrados),
e respectiva benfeitoria, situado no Povoado Amadeu Lacerda,
naquele Município, registrado sob o n°8.014, afls. 4 do Livro 3-E, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Maria Valinhas Ramos.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

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

3.012/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.012/2006, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, que acrescenta inciso ao art. 1° da Lei n° 10.837, de 27 de
julho de 1992, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas
que menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos no
Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 ° turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

1. - 1
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°3.012/2006

Altera o art. l°da Lei n° 10.837, de 27 de julho de 1992, que dispõe
sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica acrescentado o seguinte inciso VI ao art. 1 ° da Lei no

10.837, de 27 de julho de 1992, passando os incisos II e III a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 1°- ( ... )
li - com idade igual ou superior a sessenta anos;
III - portadoras de deficiência;
(. .
VI - acompanhadas por crianças de colo.'.
Art. 2 0 - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de sessenta

dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem às
alterações efetuadas no art. 1 °da Lei n°10.837, de 1992.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de !sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

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

3.387/2006
Comissão de Redaço

O Projeto de Lei n°3.387/2006, de autoria da Deputada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a União Operária de Governador
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares, 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 NO3.38712006
Declara de utilidade pública a União Operária de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a União Operária de

Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.395/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.39512006, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Bela Vista, com sede no Município de lpatinga, 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 NO3.395/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bela Vista, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Bela Vista, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.397/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.397/2006, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Evangelista - Acre -, com sede no Município de Nanuque, foi aprovado
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em turno único, na forma original.
Vem ágora 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°3.397/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural

Evangelista - Acre -, com sede no Município.de  Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural Evangelista - Acre -, com sede no Município de
Nanuque.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.405/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.405/2006, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel de: Souza - ACBJGS -, com
sede no Município de Barroso, foi aprovado, em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, afim 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°3.405/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Joaquim Gabriel de Souza - ACBJGS -, com sede no Município de
Barroso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel de Souza - ACBJGS -, com
sede no Município de Barroso.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE [El N°

3.424/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.424/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Social Canaã - Assoc -,
com sede no Município de lpatinga, 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°3.424/2006
Declara de utilidade pública a Associação Social Canaã - Assoc -,

com sede no Município de lpatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social

Canaã - Assoc -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.425/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.425/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Coração de
Mãe, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.425/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Coração de Mãe,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Coração de Mãe, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.438/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.438/2006, de autoria do Deputado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Associação das Pequenas
Produtoras Rurais das Linhas C e D, taL áprovado 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°3.43:8/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Pequenas Produtoras

Rurais das Linhas C e D - Lajedinho, com sede no Município de
Matias Cardoso.

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

Pequenas Produtoras Rurais das Linhas C e D - Lajedinho, com sede
no Município de Matias Cardoso.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma
Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.459/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.45912006, de autoria do Deputado Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública o Grupo Colibri da Terceira
Idade de Santo Antônio do Aventureiro, com sede no Município de
Santo Antônio do Aventureiro, 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 NO3.459/2006
Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade de Santo

Antônio do Aventureiro - Grupo Colibri -, com sede no Município de
Santo Antônio do Aventureiro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira

Idade de Santo Antônio do Aventureiro - Grupo Colibri -, com sede no
Município de Santo Antônio do Aventureiro.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Djalma

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

3.464/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.464/2006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres
Margarida Alves - Amma -, com sede no Município de Itajubá, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos



671

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°3.464/2006

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Margarida
Alves - Amma -, com sede no Município de Itajubá.

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

Mulheres Margarida Alves - Amma -, com sede no Município de
Itajubá.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.487/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.487/2006, de autoria do Deputado Manos

Fernandes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Catadores de Material Reciclável dos Verdes de Araguani - Ascamarva
-, com sede no Município de Araguari, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, :a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a fõtma 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°3.487/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Material

Reciclável dos Verdes de Araguari - Ascamarva -, com sede no
Município de Araguari.

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

Catadores de Material Reciclável dos Verdes de Araguari -
Ascamarva -, com sede no Município de Araguari.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
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Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.491/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.49112006, de autoria do Deputado Roberto
Ramos, que declara de utilidade pública o instituto de Idosos Lar
Sagrado, com sede no Município de Nanuque, 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°3.491/2006
Declara de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar Sagrado, com

sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Idosos Lar

Sagrado, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.495/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.495/2006, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município de Nanuque,
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 NO3.495/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
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Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Espírito Santo - Ambes -, com sede no Município
de Nanuque.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI P
3.497/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.497/2006, de autoria do Deputado Durval

Angelo, que declara de utilidade pública á Sociedade Inteligência e
Coração, 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 á 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 como aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.497/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Inteligência e Coração,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Miril  Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Inteligência

e Coração, com sede no Município de Belo torizonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Dini, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.505/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.505/2006, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública o Ancianato Antônio Frederico
Ozanam, com sede no Município de Três Corações, foi aprovado em
turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.505/2006
Declara de utilidade pública a entidade Ancianato Antônio Frederico

Ozanam, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ancianato

Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.509/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.509/2006, de autoria do Deputado Leonardo

Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Projeto
Videiras, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.509/2006
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Videiras, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto

Videiras, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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3.514/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.51 4/2006, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação Vidas-Mulher -
AVM -' com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.514/2006
Declara de utilidade pública a Associação Vidas-Mulher - AVM -,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vidas-

Mulher - AVM -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de :2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.521/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.521/2006, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação dos
Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no
Município de Varginha, 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°3.521/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de

Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no Município de
Varginha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no
Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.563/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.563/2006, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado da Boa Vista, com sede no Município de
Barroso, 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°3.563/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

da Boa Vista, 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 Povoado da Boa Vista, com sede no Município de
Barroso.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.564/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.564/2006, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede no
Município de Três Marias, foi aprovado em turno único, na forma
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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 NO3.564/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede no Município de
Três Marias.

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

Aposentados e Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede no
Município de Três Marias.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.565/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.565/2006, de autoria da Deputada Lúcia

Pacífico, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Fuhilândia, com sede nesse
Município, 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°3.565/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Funilândia, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Funilândia, com sede nesse
Município.
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Art. 2 0- Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.670/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.670/2006, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$17.400.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público Estadual, 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°3.670/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Ministério Público Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério
Público Estadual, no valor de R$17.400.000,00 (dezessete milhões e
quatrocentos mil reais), para atender a:

- despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais).

Art. 2 0 - Para atender ao disposto no ai. 1 °, serão utilizados
recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias do
Ministério Público, no valor de R$17.400.000,00 (dezessete milhões e
quatrocentos mil reais).

Art. 3°- A implementação desta lei observará o disposto no ai. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Antônio Genáro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de pesar pelo falecimento de Dom Luciano Mondes de Almeida,

Arcebispo de Mariana, ocorrido em 27/8/2006 (Requerimento n2
6.826/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Gilvan Alves Franco, Procurador de Justiça de
Combate aos Crimes de Agentes Poiit:ibos Municipais, por sua
atuação em defesa da Casa do Conde (Requerimento ri 2 6.888/2006,
da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos Procuradores da República no Estado por sua
atuação em defesa do acervo dó Museu Ferroviário de Belo Horizonte
(Requerimento n 2 6.889/2006, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Rotary Club de Curvelo por seus 22 anos de
fundação (Requerimento n 2 6.935/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Rede Globo: Minas de Televisão pela
passagem dos cinco anos de exibição do programa "Terra de Minas"
(Requerimento n 2 6.948/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação Internacional de Lions Clube, por meio da
Governadoria e Clubes do Distrito LC-4 pelas comemorações do Dia
Mundial do Serviço Leonístico (Requerirhento n 9 6.949/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Procurador de Justiça Jarbas Soares
Júnior por sua reeleição para o cargo de Pocurador-Geral de Justiça
do Estado (Requerimento n 2 6.958/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com os policiais militares do 38 BPM do
Município de São João dei-Rei por sua participação em operação que
resultou na apreensão de mais de 300kg de maconha e na prisão de
criminosos (Requerimento n 2 7.003/2006, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2006

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA EM 711212006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - André Quintão - Biel Rocha - Bilac Pinto - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - Laudelino Augusto - Maria Olívia -
Padre João - Paulo Cesar - Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-
feira, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 574 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 44 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 Q LEGISLATURA, EM 5/12/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 1 Fase: Questão de ordem - Requerimento do
Deputado Rogério Correia; aprovação - 2 Fase: Questões de ordem -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado e
Sargento Rodrigues; aprovação - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto
de Lei n2 3.476/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno,
com as Emendas n 9s 1 a 19 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n 2 3.477/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1, com a
Emenda n2 1 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei
Complementar n Q 86/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1,
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com as Emendas ns 1 a 6 - Encerramento.
Comparecimento

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

Elmiro Nascimento - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Edson Rezende - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza [ara -
Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Wekton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de n3mero regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3 2-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1Fase

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

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, na parte da tarde,
apresentei um requerimento solicitando que a lei delegada também
passasse pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Apresentei as razões pelas quais esse projeto não poderia ficar
apenas na Comissão de Administração Pública. A razão é simples,
pois há uma previsão de gasto com a lei delegada, que é a
possibilidade de aumento para os cargos de confiança. Isso consta no
pedido de autorização do Governador e no projeto de lei elaborado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Está claro que poderá haver aumento para os cargos em comissão,
de confiança, e isso evidentemente significa despesa. Portanto, não
podemos, na Assembléia Legislativa, aprovar um projeto de lei que
gere despesas, sem que a Comissão de Fiscalização Financeira saiba
que despesa é essa.

Fato é que apresentei o projeto na parte da tarde - o Deputado
Rêmolo Aloise presidia a Mesa -, e, como o quórum estava baixo, não
pedi a sua recomposição, num acordo de que votaríamos esse
requerimento agora à noite. Aliás, cheguei a questionar se isso era
possível, e o Deputado Rêmolo Aloise me garantiu que sim, que
faríamos.a votação desse projeto hoje à noite.

Insisto em votá-lo hoje, porque amanhã será tarde, visto que ele já
terá saído da última comissão, que é a Comissão de Administração
Pública, que se reunirá às 21hl5min, entrando na pauta de amanhã
sem que o meu requerimento seja apreciado. E por isso que insisti
que ele fosse apreciado na parte da tarde ou, no mais tardar, à noite.
Provavelmente amanhã ele entrará na pauta da reunião da manhã, e
o requerimento perderá a sua validade.

Além disso, amanhã haverá uma homenagem ao glorioso Clube
Atlético Mineiro, na parte da tarde, em razão do bicampeonato
nacional. Portanto, precisamos aprovar o projeto agora.

Foi feito um acordo com o Deputado Rêmolo Aloise, que presidia a
sessão - portanto, estava como Presidente da Casa -, e foi consultada
a equipe técnica, que disse ser viável a votação do requerimento à
noite-

Solicito à Presidência, em razão desse acordo feito anteriormente,
que coloque o requerimento em votação. Caso contrário, ficarei
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incomodado de o requerimento não ser votado depois do acordo que
fizemos. E uma votação rápida sobre o teor do requerimento. Farei
apenas um encaminhamento de votação. Em seguida, passaremos á
votação. Se o Plenário achar por bem que deve aderir ao
requerimento, bem; se não, evidentemente sentir-me-ei contemplado
com a discussão, mas, antes, gostaria de manifestar as razões para
que esse requerimento fosse votado.

Sinceramente, seria muito ruim que um acordo feito expressamente
na reunião da tarde não fosse cumprido pela Presidência. Ainda bem
que o Deputado Rêmolo Aloise, aqui presente, pode dizer ao
Presidente sobre o aval dado para a votação do requerimento.

O Sr. Presidente - A Presidência colocará em votação o
requerimento.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando que o
Projeto de Resolução n 2 3.768/2006 seja distribuído, em 2 turno, à
Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

enquanto organizamos o quórum da matéria do Tribunal de Justiça,
queria comunicar-lhes que o Tribunal de Contas determinou o arresto,
durante cinco meses, de praticamente todo o dinheiro da Prefeitura de
Pequi. Com isso, trouxe grandes dificuldades para a população desse
Município, pois o serviço essencial está paralisado, há greve, toda a
energia elétrica está ameaçada de ser cortada pela Cemig, a telefonia
foi desligada, a área de saúde não funciona. Não restou outra atitude
ao Prefeito daquela cidade a não ser editar um decreto de calamidade
pública, porque não há por parte do Tribunal de Justiça sensibilidade
quanto a esse arresto, que, para atender uma pessoa, prejudicou toda
uma comunidade. Temos tentado junto ao Presidente do Tribunal que
ele reveja a situação e que possa dar uma solução, principalmente
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nesta semana, quando o Tribunal de Justiça está comemorando a
Semana da Conciliação.

Queríamos que a Assembléia Legislativa tivesse uma participação
nesse caso, que é de calamidade. Realmente, só quem conhece e
sabe o que está passando aquela comunidade pode sentir o que
ocorre lá. Houve, até, por parte do Prefeito, uma comunicação à
polícia, porque há insatisfação dos funcionários da Prefeitura, que já
estão há dois meses sem receber salários, e ameaças de saque a
supermercados e armazéns.

Queria que os Srs. Deputados prestassem atenção ao Decreto n
8/2006: (- Lê:) "O Prefeito Municipal de Pequi, no uso de suas
atribuições legais, considerando o seqüestro das receitas municipais
determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
considerando a inviabilidade do funcionamento dos serviços públicos
essenciais, em decorrência do referido seqüestro das receitas,
decreta: fica decretado o estado de emergência em todo o território do
Município de Pequi. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação", que é hoje, dia 6 de dezembro.

E apenas uma comunicação, aproveitando este momento de
votação de projeto do Tribunal de Justiça - não tem nada a ver uma
coisa com a outra, mas acho que são coisas que precisamos rever,
discutir esse tipo de posicionamento, porque não podemos, para
atender ao interesse de apenas uma pessoa, prejudicar toda uma
comunidade. A Prefeitura deve, tem de pagar; temos de rever o
problema dos precatórios, Presidente. Estávamos falando há pouco
que um precatório que não vale hoje R$200.000.00 está orçado, pelas
contas do Tribunal, em R$1.680.000,00. Sabemos que isto tem
acontecido também no nosso governo do Estado: também há esses
precatórios absurdos, pela forma com que fazem a composição do
seu reajuste.

Quero apenas alertar aos Srs. Deputados que esse é um problema
político e precisa ter o apoio da Assembléia Legislativa, para que
possamos achar uma saída para que aquela população não entre em
grandes dificuldades, além daquelas que já está passando: falta do
serviço de saúde, o sistema de educação está suspenso, o Prefeito
não tem gasolina para pôr nos carros, a energia elétrica está sendo
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ameaçada de corte, o telefone está cortado.
O apelo que faço aos Srs. Deputados é para que possamos estar

juntos para achar uma solução junto ao Tribunal de Justiça para
resolver esse grave problema, muito pior que qualquer outra
calamidade, que são essas dificuldades por que o Município está
passando. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Pinduca Ferreira - Quero pedir licença à Mesa Diretora,
aos Srs. Deputados, à Deputada, à galeria presente, pois tenho de
receber uma medalha, agora, em Betim, dó CDL. Então, queria pedir
licença a todos vocês. Boa sorte para você. Haverá votação, porque
a Casa está cheia. Eu não podia sair calado, senão vocês podiam
dizer que eu estava correndo da galeria. Então, fiquem com Deus, e
boa sorte para todos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Resolução n Q 3.768/2006, por não estarem
preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Prõposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, solicitando a inversão da patita desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n 2 3.476/2006 seja apreciado em primeiro lugar.
Em votação, o requerimento. As Deputadás e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n
3.477/2006 seja apreciado logo após o Projeto de Lei n 2 3.476/2006.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei Complementar n 2 86/2006 seja apreciado logo após o Projeto
de Lei n 2 3.477/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2 9 turno, do Projeto de Lei in g 3.476/2006, do Tribunal
de Justiça, que contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 9 turno, com as
Emendas ns 1 a 19, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas ns 1 a 19. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 2 2 turno, o Projeto de Lei n 2 3.476/2006
na forma do vencido em 1 2 turno, com as Emendas n2s 1 a 19. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n g 3.477/2006, do Tribunal
de Justiça, que contém os Quadros de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e das
Secretarias de Juízo Militar e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n 9 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n2 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n 2 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n P 3.477/2006 na forma do Substitutivo n 9 1,
com a Emenda n Q 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1 Q turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 8612006,
do Governador do Estado, que altera a Lei n Q 5.301, de 16/10169, que
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 1 1 apresentado pela
Comissão Justiça, com as Emendas n 9s 1 a 6, que apresenta. A
Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo
Governador do Estado por meio das Mensagens ns 688/2006,
publicada em 11/11/2006, e 697/2006, publicada em 12112/2006,
foram incorporadas respectivamente ao parecer das Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública e serão arquivadas
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. Em votação, o Substitutivo n 9 1, salvo
emendas.

- Registram sim" os Deputados e as Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Chico Rafáel - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Edson Rezende -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - George Hilton -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique . Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza [ara - Padre João - Pulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

- Registra "não" o Deputado:
Paulo Cesar.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Députados. Votou "não" um

Deputado. Está, portanto, aprovado o Substitutivo flQ 1, salvo
emendas. Em votação, as Emendas n 2s 1 a6.

- Registram sim" os Deputados e as Deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria RSende - André Quintão -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Edson Rezende -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - George Hilton -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - J6 Moraes - João Leite -
Laudekno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão, portanto, aprovadas as Emendas &s 1 a 6. Está,
portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de Lei Complementar &
8612006 na forma do Substitutivo n Q 1, com as Emendas n 2s 1 a 6. A
Comissão de Administração Pública.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/11/2006
Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Leonardo Quintão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e, com base no
inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata,
cosidera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a ação judicial movida pelo Ministério
Público do Estado contra a BHTRANS e os taxistas de Belo Horizonte,
relacionada à licitação para prestação de serviço de táxi. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Vanderlei Miranda e Délio Malheiros, Deputados Estaduais eleitos; e
os Srs. José de Fátima Furbino. Assessor da Presidência,
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representando o Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da
BHTRANS; Sérgio Antônio da Cunha, Diretor da Cooperativa Mista de
Transporte de Passageiros - Coopertaxi; Adilson Matosinhos, Diretor-
Presidente da Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte;
Josimar Bezerra, Assessor Jurídico da Cooperativa de Rádio
Comunicação de Belo Horizonte; Antônio Francisco da Silva, Diretor-
Presidente da Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas
Autônomos de Táxi da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
Coomotaxi; Geraldo Osmany de Almeida, Diretor das Cooperativas de
Transporte do Estado de Minas Gerais 4 Coopertramo; Renato A.
Soares, Presidente da Cooperativa dos Transportadores de
Passageiros de Minas Gerais - Cooperminas e Diretor-Presidente do
Sindicato dos Transportadores de Escolares da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - Sintesc; Neirman Moreira da Silva, Diretor Setorial
da Cooperativa Mista de Consumo e Trabalho dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado de Minas Gerais -
Cooavemig; e José Antônio Campidel, Diretor Administrativo da
Cooavemig que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida:a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Ana Maria Resende - Elisa Costa.

ATA DA 21? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 28/11/2006
Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Teófilo Otoni os

Deputados Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Carlos
Gomes, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Elbe Brandão e Elisa Costa e os Deputados
Gil Pereira, Arlen Santiago e Fábio Avelar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
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a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
projeto Vida no Vale e o projeto-piloto desenvolvido pela Copasa em
Municípios do Vale do Jequitinhonha com o objetivo de reduzir custos
operacionais em sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir a
Sra. Maria José Haueisen, Prefeita Municipal de Teófilo Otoni; os Srs.
Márcio Kangussu, Secretário de Reforma Agrária; Tadeu Barreto
Guimarães, Subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento
da Seplag; Ernani Ciríaco de Miranda, Coordenador do Programa de
Modernização do Setor de Saneamento do Ministério das Cidades;
Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa; Northon
Neiva Diamantino. Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni;
Isabel Cristina Chiodi de Freitas, do Departamento de Engenharia
Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG; e José
Maria dos Santos, Presidente do Sind'Agua, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada
Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao debate e, em
seguida, tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que laçam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. As 1 7h3ümin registra-se a saída dos Deputados Doutor
Ronaldo, João Leite. Arlen Santiago, Gil Pereira, Fábio Avelar, da
Deputada Elbe Brandão e dos representantes do governo estadual e
da Copasa. Registrando que não se cumpriu totalmente a finalidade
da reunião devido à ausência dos representantes do governo estadual
e da Copasa, que, por essa razão, deixaram de responder a várias
indagações dos presentes, a Presidência, esgotado o tempo
regimental, agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite -

Carlos Gomes.
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ATA DA 222 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4? SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 28/11/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Jô Moraes e Maria Tereza Lara (substituindo esta à Deputada Elisa
Costa, por indicação da Liderança do PT) e o Deputado Alencar da
Silveira Jr., membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr.., declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria
Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 2.93412004, no 2 9 turno; 3.517, 3.616, 3.674,
3.675, 3.679, 3.684 e 3.710/2006, em turno único (Deputada Jô
Moraes); 3.688, 3.696, 3.702, 3.705, 3.706 e 3.707/2006, em turno
único (Deputada Elisa Costa). Passa-se à 1? Fase da 22 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei no 3.568/2006 na forma do Substitutivo n 2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n 1, apresentada
pela relatora, Deputada Jô Moraes. Passa-se à 2? Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n os 1.092/2003, 3.083, 3.394, 3.461, 3.524, 3.572,
3.575, 3.580, 3.581, 3.583, 3.584, 3.593, 3.627, 3.628, 3,630, 3.633,
3.634 e 3.638/2006 (relatora: Deputada Jô Moraes); 3.586 a 3.588,
3.594, 3.595, 3.597, 3.600, 3.609, 3.610 e 3.612/2006, 3.664/2006
com a Emenda n 2 1 e 3.667/2006 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 3.613 a 3.61512006, 3.624/2006 com a Emenda n 9 1,
3.625, 3.640, 3.643, 3.547, 3.649 e 3.650/2006 com a Emenda n 2 1
(relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua
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aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n 2s 6.935 e 6.949/2006. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s 3.299, 3.319,
3.344, 3.376, 3.386, 3.403, 3.420, 3.422, 3.423, 3.426, 3.478, 3.501 e
3.502/2006. 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 Alencar
da Silveira Jr. e da Deputada Jô Moraes, em que solicitam seja
realizada audiência pública para discutir a atualização, pelo lpsemg,
das pensões das viúvas de servidores falecidos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes - Gustavo Valadares.

ATA DA 92 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4?

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM
29/11/2006

Às 110h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira e Ricardo Duarte, 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 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 debater a existência de oligopólio
na indústria cimenteira de Minas Gerais, que poderá elevar os custos
dos insumos básicos de empreendimentos de infra-estrutura urbana e
viária, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Marcus Vinicius Salum, Presidente do Sicepot-MG; Eduardo
Soerensen Garcia, Diretor Jurídico da Lafarge Brasil S.A.; e Antônio
Miguel Marques, Diretor da Camargo Corrêa Cimentos S.A., nos quais
justificam suas respectivas ausências nesta reunião. A Presidência
registra a presença do Sr. Roberto Matozinho, engenheiro e assessor
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do Sinduscon, que esclarece que participará da reunião somente
como ouvinte. Considerando a ausência dos convidados, o Presidente
informa a impossibilidade de se discutir o assunto supracitado. Passa-
se à 3? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é
aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira à Agência
Nacional de Petróleo - ANP -, em que solicita informações sobre as
potencialidades energéticas da Bacia do São Francisco e sobre a real
situação da empresa Geobrás no processo licitatório. Em seguida, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Ivair Nogueira.

ATA DA 18? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 42 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 29/11/2006
Às lShlSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supradtada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 3.676/2006 em turno único (Deputado
Weliton Prado); 3.665/2006 em turno único (Deputada Ana Maria
Resende); 3.693/2006 em turno único e 2.400/2006 no 2 9 turno
(Deputado Paulo Piau); e 3.70912006 em turno único (Deputado
Leonídio Bouças). Passa-se à 12 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, na forma do vencido
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em F turno, do Projeto de Lei n 2 2.675/2005 no 2 2 turno (relator:
Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2 2 Fase da 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
ns 3.45212006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); 3.469/2006
(relator: Deputado Doutor Viana); 3.504/2006 (relatora: Deputada Ana
Maria Resende); 3.538/2006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);
3.59912006 (relator: Deputado Weliton Prado); 3.617/2006 (relator:
Deputado Weliton Prado); 3.618/2006 (relator: Deputado Doutor
Viana); 3.641/2006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);
3.70912006 (relator: Deputado Leonídio Bouças). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.961 e 6.968/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n 9s 2.90712005 e 3.466/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
formulado voto de congratulações às Faculdades Asmec, com sede
no Município de Ouro Fino. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Doutor Viana, Presidente.
ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

PESSOAS DESAPARECIDAS, EM 30111/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes, Durval Angelo e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a ouvir os convidados permanentes
da Comissão, ou seus representantes, bem como os representantes
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dos órgãos de imprensa, de forma a subsidiar os trabalhos da
Comissão. A Presidência interrompe a 12 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Odécio Reis, assessor parlamentar, representando o Senador
Hélio Costa, Ministro das Comunicações; Celso Penna, Promotor,
representando a Promotoria de Justiça e Juventude do Ministério
Público; Cap. PM Gedir Christian Rocha, assessor de imprensa da
PMMG, substituindo o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-
Geral da PMMG; Benoni Prates Beltrão, pai do Pedro Augusto,
desaparecido; Eduardo Carvalhaes Nobre, Editor de "O Debate -
Portal de Notícias"; e as Sras. Cristina CoeIli Cicarelli Masson,
Delegada Titular da Delegacia das Pessoas Desaparecidas,
representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe de Polícia Civil do
Estado; Simone Helena Rodrigues, mãe de Douglas Freitas Ferreira,
desaparecido; Neide Maria Lima Camargos e Lilian Lima Camargos,
mãe e irmã de Leandro Lima Camargos, desaparecido; e Vania Lucia
Fróes, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
representando a Comissão autora requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a
chegada do Deputado Célio Moreira. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 32
Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Comissão em que
solicita seja realizada reunião com a presença das seguintes
autoridades: Procurador-Geral de Justiça do Estado, Comandante-
Geral da PMMG, Chefe da Polícia Civil, Presidente do Servas,
Secretária de Desenvolvimento Social e Esportes, Delegada Titular da
Delegacia das Pessoas Desaparecidas, e Associação de Familiares e
Amigos de Pessoas Desaparecidas - Afago; em que solicita seja feito
pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas levantamento estatístico
dos desaparecimentos ocorridos nos últimos 10 anos em Minas
Gerais e, caso possível, em outros estados da Federação; e seja
realizada reunião com o Senador Helio Costa, Ministro das
Comunicações, com a finalidade de viabilizar parcerias com os órgãos
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de comunicação para a divulgação de informações sobre pessoas
desaparecidas; do Deputado Célio Moreira, em que solicita sejam
convidados para reunião desta Comissão a Secretária de Educação e
o Presidente da Associação Mineira de Municípios; e dos Deputados
Célio Moreira e João Leite, em que solicitam seja convidado para
reunião desta Comissão o Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos - NAVCV. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Sargento Rodrigues, Presidente - Durval Angelo.	-

ATA DA 15 ê REUNIÃO EXTRAORDINARIA DACOMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/11/2006
Às 10h5min, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique e João Leite (substituindo
este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dilzon Meio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1a Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 12 turno, do Projeto
de Lei n 9 3.47712006 na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1 apresentada (relator:
Deputado Dilzon Meio). Os Projetos de Lei n 2s 3.694 e 3.69512006 são
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por
não cumprirem pressupostos regimentai. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de dezembro de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa - José Henrique - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 5/12/2006

Às 22h15min, comparecem na Saia das Cômissões os Deputados
Fahim Sawan, Antônio Júlio, Dilzon Meio e Domingos Sávio
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos Deputados Antônio
Genaro e Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adalciever Lopes, Gilberto Abramo e Luiz Humberto
Carneiro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim
Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Domingos Sávio., dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1 Fase da Ordem do Dia, compreendeildo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
l 0 turno, do Projeto de Resolução n 3.768/2006 com as Emendas n9s
1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Fahim Sawan). Na fase de discussão do parecer, foram
apresentadas duas propostas de emenda do Deputado Rogério
Correia que, na fase de votação, foram rejeitadas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, desconvoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária do dia 611212006, às 9h30min, convoca-os para as
reuniões extraordinárias a serem realizadas nos dias 6/12/2006,
quarta-feira, às 15 horas, e 7/12/2006, quinta-feira, às 10 horas e às
14h15min, com a finalidade de apreciar os pareceres para o 22 turno
dos Projetos de Lei n 2 s 3.467 e 3.477/2006 e o parecer para o 1 2 turno
sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Resolução n
3.768/2006; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Dilzon Meio - Dinis

Pinheiro - Ricardo Duarte.
ATA DA 309 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 1 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6112/2006

Às 9h45min, 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, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir pianos de ação
para preservação dos mananciais de abastecimento público na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista,
especialmente, os impactos ambientais decorrentes de atividades de
parcelamento do solo para loteamentos e disposição final do lixo
urbano. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir o
Sr. Fehppe Giovani Campos de Lapella, Superintendente de Infra-
estrutura Urbana da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; a Sra. Marília Carvalho de Meio,
Assessora da Divisão de Regulação de Usos do Igam; os Srs. Valter
Vilela, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da
Copasa; José Nelson de Almeida Machado, membro do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Silvério Seabra da Rocha,
Assessor da Diretoria de Pesca e Biodiversidade do IEF; a Sra. Maria
de Fátima Guimarães Saraiva, Secretária de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável da Prefeitura de Juatuba; os Srs. Antônio
Leles da Silva Prado, Presidente da Câmara Municipal de Igarapé; e
Samuel Lopes, Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de
Vespasiano, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência tece as considerações iniciais e, em seguida, concede a
palavra aos Deputados João Leite e Doutor Ronaldo, também autores
do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 1 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas á
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 29 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.562/2005 na forma do vencido no 12 turno, com as
Emendas n2s 1 e 2, que apresenta (relator: Deputado Laudelino
Augusto); e no 12 turno, o parecer sobre as Emendas n 2s 6 e 7,
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n9 2.87612005, que
conclui pela aprovação da Emenda n 2 7 ao Substitutivo n 2 2 na forma
da Subemenda n9 1, que apresenta, e da Emenda n 2 8 apresentada
ao projeto, e pela rejeição da Emenda n 2 6 (relator: Deputado Paulo
Piau). Passa-se à 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 2 3.681/2006 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 2s 6.960, e 6.970/2006, este com a Emenda n2 1, dos
Deputados João Leite e Laudelino Augusto, que acrescenta ao
requerimento, após a sigla Cimi, a expressão 'ressalvada a
possibilidade de decretação de terra indígena pelo Poder Público
Federal"; e 6.973 e 6.991/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 4 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau e
Doutor Ronaldo, em que pleiteiam seja enviado ofício ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente solicitando a instituição do Grupo de
Trabalho Multissetorial - GT Ambiental -, conforme recomendação da
Comissão Especial sobre a Governança Ambiental ao Poder
Executivo Estadual; Gil Pereira, em que solicita seja realizada
audiência pública com a finalidade de expor e discutir, com os
convidados que menciona, a questão da utilização econômica das
áreas de ocorrência da "Mata Seca". Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados.e dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 7112/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte, Dilzon Meio
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BPSP) e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado
Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PFL), 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 Dinis Pinheiro, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2Q turno, dos
Projetos de Lei n2s 3.467)2006 na forma do vencido no 1 2 turno com a
Emenda n2 1 (relator: Deputado Fahim Sawan); e 3.477/2006, na
forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado Dinis Pinheiro). O
Projeto de Resolução n 2 3.768/2006 é retirado da pauta por
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada na mesma
data, às 14h15min, com a finalidade de apreciar as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Resolução n O 3.76812006,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2006.
Fabim Sawan, Presidente - Maria Olívia - Paulo Cesar - Célio

Moreira - Sávio Souza Cruz.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.720/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Escola Estadual de Reintegração
Educacional - Pará de Minas - EJA à escola localizada na
Penitenciária Regional Doutor Pio Soares Canedo, situada na Estrada
dos Costas, s/n2 , Bairro João Paulo II, Município de Pará de Minas.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem ela, agora, a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto de lei de se dar a denominação de Escola

Estadual de Reintegração Educacional - Pará de Minas, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à escola localizada na Penitenciária
Regional Doutor Pio Soares Canedo, situada na Estrada dos Costas,
s/n2 , Bairro João Paulo II, no Município de Pará de Minas, revela a
intenção de seu autor em fazer alusão ao propósito precípuo do
educandário, que é o de reintegração social, por meio do ensino, de
todos os detentos que manifestem boa vontade e o desejo de
lograrem um futuro melhor.

Dessa forma, consideramos oportuna a escolha do nome, pelo que a
proposição deve prosperar.

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

3.72012006, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2006.
Paulo Piau, relator.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.678/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n

3.67812006 dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de
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prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 26/10/2006, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
O objetivo do projeto de lei em análise, tal como anunciado na

ementa e no "caput" do art. 12, é instituir a política estadual de polícia
ostensiva de prevenção criminal e de segurança nos veículos de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Para alcançar esse
desiderato, o projeta atribui responsabilidade à Polícia Militar, ao
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MO e às empresas
delegatárias, concessionárias e permissionárias do serviço de
transporte para, conjuntamente, desempenharem ações
concretizadoras dessa política. O art. 2 da proposição prevê os
instrumentos a serem utilizados para a efetivação da referida política
governamental, entre os quais se destacam a presença de policiais
em viagens realizadas nos veículos de transporte, a instalação de
sistema de segurança interno nesses veículos e a implantação de
sistema de monitoramento e rastreamento de veículos por meio de
satélite. Os demais preceitos do projeto estabelecem, na sua
essência, atribuições à Polícia Militar e prevêem um conjunto de
procedimentos a serem observados pelos policiais militares como
condição para a implementação de tal política.

Não obstante a louvável preocupação do autor do projeto com a
questão da segurança pública em Minas Gerais, a proposição não se
coaduna com o ordenamento constitucional do Estado, conforme
demonstraremos a seguir, além de apresentar problema estrutural.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a Polícia Militar é órgão da
administração direta do Executivo e subordina-se ao Governador do
Estado, conforme prescreve o art. 137 da Carta mineira. Nessa
qualidade, toda norma que disponha sobre a organização da citada

rs14



703

instituição, o que abrange o estabelecimento de competências e
atribuições, deve emanar do Governador do Estado. E o que se infere
do disposto no art. 66, III, 'f", da mencionada Carta, o qual assegura
ao Chefe do Executivo a prerrogativa privativa para dispor sobre a
organização da Polícia Militar. Ora, ao definir atribuições para a
Polícia Militar e prescrever condutas para seus integrantes, a
proposição afronta nitidamente a competência reservada ao
Governador do Estado para regular a matéria, razão pela qual fica
patente o vício formal de inconstitucionalidade.

Poder-se-ia objetar afirmando que tais atribuições constituem
conseqüência natural da política que se pretende instituir, o que
atenuaria ou eliminaria o vício apontado; entretanto, tal argumentação
não procede, pois a adoção de determinada política pública pressupõe
a elaboração de diretrizes, parâmetros ou vetores que vinculam as
ações dos órgãos executores, o que não é o caso, uma vez que o
projeto, no afã de criar a política que menciona, se restringe
basicamente a cominar responsabilidades e atribuições à Polícia
Militar. Uma coisa é definir parâmetros de ação e metas a serem
alcançadas pelo Executivo; outra coisa é: determinar competências
para os órgãos e entidades do Poder administrador. A primeira pode
ser objeto de iniciativa parlamentar por: estabelecer princípios e
fundamentos que nortearão o cumprimento de tal política, pois é
próprio do Parlamento ditar normas gerais e abstratas, contanto que
não contrariem as regras de iniciativa privativa consagradas na
Constituição. A segunda depende da iniciativa legislativa do
Governador do Estado, visto que a matéria se relaciona com a
organização e a estruturação de órgãos e entidades que lhe são
subordinados ou vinculados.

Em segundo lugar - e aí reside o problema estrutural do projeto -,
não conseguimos extrair da proposição os vetores ou as diretrizes da
política estadual nele mencionada. O que existe é a referência
explícita aos instrumentos, que são apenas meios para a sua
execução. Toda política pública requer a definição prévia de objetivos
e metas, e é exatamente nesse ponto que o projeto apresenta outro
equívoco, não sendo razoável explicitar meios, sem a necessária
definição de parâmetros e fundamentos que embasem as ações do
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poder público. Nesse particular, existe um paradoxo entre o enunciado
na ementa e o no "caput" do art. 1 0 do projeto, de um lado, e os
demais dispositivos, de outro.

A rigor, o projeto invade a competência privativa do Chefe do
Executivo, ao prever atribuições e competências para a Polícia Militar,
o que resulta em flagrante desrespeito à Carta mineira. Cabe lembrar
que as normas de competência reservada previstas na Constituição
configuram desdobramentos do clássico princípio da separação de
Poderes. Assim, sempre que tais parâmetros forem inobservados,
está-se, em última análise, contrariando aquele tradicional princípio,
que é um dos postulados mais importantes do Estado Democrático de
Direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n
3.678/2006.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.485/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.485/2006, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos
Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de Piumbi, 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°3.485/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos

Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de Piumhi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Proteção aos Condenados - Apac - Piumhi, com sede no Município de
Piumhi.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data desua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.500/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.500/2006, de autoria da Deputada Vanessa

Lucas, que declara de utilidade pública o iConselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Contagem,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.500/2006
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário de

Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep -, com sede no Município
de Contagem.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Vanessa Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7112/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Doutor Ronaldo, dando ciência à Casa do falecimento

do Sr. Rômulo de Aveliar, ocorrido em 1 Q/1 2/2006, em Sete Lagoas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Juldéia Guimarães e Silva, ocorrido em 4/12/2006,
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