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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO 2006

ATAS
ATA DA 2ê REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 20/3/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Antônio Andrade - Posse da Diretoria do
Ceppo - Palavras do Sr. Acir Antão - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Carlos Lindenberg - Palavras do Ministro Hélio Costa - Palavras do
Governador do Estado - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade -

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gustavo Corrêa - Jayro
Lessa - Jésus Lima - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico -
Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Paulo Cesar - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 José Henrique, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

-
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa

os Exmos. Srs. Aécio Neves, Governador do Estado; Francelino Pereira,
ex-Governador do Estado; Jornalista Acir Antão, Presidente do Ceppo;
Jornalista Carlos Lindenberg, Presidente eleito do Ceppo; Senador Hélio
Costa, Ministro de Estado das Comunicações; Deputado Federal Patrus
Ananias de Sousa, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; Deputado Federal Saraiva Felipe, Ministro de Estado
da Saúde; Desembargador Hugo Bengtsson, Presidente do Tribunal de
Justiça; Senador Eduardo Azeredo, ex-Governador do Estado; Deputado
Federal Rafael Guerra; Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça;
Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
representando o Prefeito Municipal, Fernando Pimentel; Vereadora
Neusinha Santos, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
e Deputado Antônio Andrade, 1- Secretário desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos as presenças dos Srs. Deputado Federal Danilo

de Castro, Secretário de Governo; Marcos Montes, Secretário de
Esportes, ex-Prefeito de Uberaba; Stephan Salej, ex-Presidente da
Fiemg; Ronaldo Tadeu Pena, Magnífico Reitor da UFMG; Arnaldo Vale,
Diretor Comercial da Rede Record de Televisão; Senador Arlindo Porto;
Ana Lúcia Gazzola, ex-Reitora da UFMG; Renato Campos, Diretor
Administrativo da Sociedade Mineira de Agricultura; Carlos Alberto Pena,
Consultor da ONU; Márcio Nunes, Presidente da Copasa; Marcos Tito,
ex-Deputado Federal; Nilmário Miranda, Presidente do PT de Minas
Gerais; Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar;
Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab-MG; Murilo Badará,
Presidente da Academia Mineira de Letras; Getúlio Gontijo de Amorim,
assessor parlamentar do IEF, representando o Diretor-Geral, Humberto
Candeias Cavalcanti; Arthur Lopes Filho, Presidente da Federaminas;
Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, Secretário do Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais; Sérgio Moreira, Presidente da Associação
Brasileira de Jornalistas de Turismo - Abrajet -; Prof. Paulo César
Gonçalves de Almeida, Magnífico Reitor da Unimontes; Aloísio Lopes,
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Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais;
Jerônimo Alves, Presidente do jornal "Hoje em Dia"; da ex-Deputada
Estadual Maria Elvira; do ex-Deputado Roberto Amaral, representando a
Copago de Montes Claros; do Sr. Sylo Costa, ex-Deputado Estadual e
Conselheiro do Tribunal de Contas; da Vereadora Luzia Ferreira; dos ex-
Deputados Carlos Elói e Genival Tourinho; dos Srs. Agostinho Patrus,
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ex-Presidente desta Casa;
Paulo César de Oliveira, jornalista do "Hoje em Dia" e Diretor-Presidente
da revista "Encontro"; e. Eduardo Remes, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais. Passo a ler nota de S. Exa. o Vice-Presidente
da República e Ministro de Estado da Defesa, José Alencar, endereçada
ao Jornalista Carlos Lindenberg. (- Lê:)

"Ilustre Presidente, agradeço-lhe o honroso convite para a reunião
especial com que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais homenageia
o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares - Ceppo -, por ocasião
da posse da nova diretoria, presidida pelo caro amigo. Ao longo das
últimas décadas, o Ceppo tem ajudado a escrever a história política de
nosso Estado, através da brilhante e correta atuação dos cronistas
filiados. Especialmente na cobertura da atividade parlamentar, os
jornalistas têm mostrado à população mineira, com isenção e
objetividade, os trabalhos da Casa do povo, contribuindo assim para a
formação e o aperfeiçoamento da consciência política do eleitorado de
Minas. Merece, por isso, o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares
de Minas Gerais o nosso aplauso e o reconhecimento da população.

Gostaria muitíssimo de estar presente à reunião especial, mas,
conforme lhe informei em audiência no Palácio do Planalto, estarei em
viagem oficial ao exterior, nessa data. Peço-lhe relevar a minha ausência,
ao mesmo tempo que, por seu intermédio, levo aos demais componentes
da Diretoria minha especial saudação e os votos de um profícuo trabalho.
Atenciosamente, José Alencar, Vice-Presidente da República e Ministro
de Estado da Defesa."

Destinação da Reunião
0 locutor - Destina-se esta reunião à realização, a pedido do Colégio de
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Líderes, de homenagem ao Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares - Ceppo - e à posse de sua diretoria eleita para o biênio
2005-2007.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado

Antônio Andrade, l -Secretário desta Casa, que falará em nome do
Colégio de Líderes.

Palavras do Deputado Antônio Andrade
Para mim é motivo de grande satisfação estar aqui hoje representando

o Colégio de Líderes desta Casa, cujos integrantes assinaram o
requerimento que possibilitou a realização desta solenidade que marca a
posse da nova Diretoria do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares
do Estado de Minas Gerais, o Ceppo. Uma satisfação que decorre da
importância desta entidade representativa dos jornalistas que cumprem a
importante missão de acompanhar os trabalhos parlamentares nesta
Assembléia Legislativa.

De fato, desde meu primeiro mandato como Deputado Estadual, percebi
a importância que os jornalistas têm na cobertura dos trabalhos
legislativos. E através dos jornais e das emissoras de rádio e televisão
que o eleitor pode saber como tem atuado o Deputado por ele escolhido
para representá-lo na Assembléia. E é essa uma missão fundamental
para a consolidação da democracia, que o povo brasileiro reconquistou,
deforma plena, com a Constituição da República de 1988.

E importante destacar que o papel da imprensa não se restringe a
informar o que acontece no Plenário, nas Comissões ou nas audiências
públicas. Também são fundamentais as críticas feitas pelos cronistas que
cobrem o dia-a-dia da Assembléia, pois elas mostram os erros que,
eventualmente, os integrantes desta Casa ou este Poder, como
instituição, possam vir a cometer.

Por esta razão, o papel exercido pelo Ceppo é tão importante,
proporcionando as condições para que os jornalistas e os cronistas
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políticos possam exercer o seu trabalho nesta Casa. Ciente do trabalho
essencial prestado à sociedade pelos jornalistas, a Assembléia
Legislativa vem, nos últimos anos, melhorando a infra-estrutura que
disponibiliza para que o trabalho da imprensa seja cada vez mais
produtivo. Foram feitos investimentos na nova sala de imprensa anexa ao
Plenário; foi reformada a sala de imprensa, onde tradicionalmente são
feitas as entrevistas coletivas; foram instalados equipamentos de fax e
novos terminais de computadores, sempre com o objetivo de proporcionar
aos jornalistas todas as condições para o exercício de sua cobertura
diária.

Gostaria de destacar ainda a independência que pauta a atuação dos
jornalistas que trabalham na Assembléia Legislativa, sempre combativa,
instigante, em busca permanente da verdade. O importante é que sempre
conseguimos superar as dificuldades ocasionais, em nome do convívio
democrático, que deve ser a marca dos representantes do povo e dos
profissionais encarregados de levar as informações que vão afetar os
direitos, as vidas e o trabalho das pessoas.

Em nome dessa convergência de interesses e dessa convivência
democrática, que caracterizam o relacionamento entre os Deputados e os
jornalistas que fazem a cobertura diária da Assembléia Legislativa, é que
saúdo a nova direção do Ceppo.

Esta homenagem está baseada na convicção de que essa entidade
ganha importância e representatividade a cada ano, em função de sua
missão de ajudar os jornalistas e cronistas políticos mineiros a
desempenharem com independência e liberdade sua missão de bem
informar o povo de nosso Estado. Muito Obrigado!

Posse da Diretoria do Ceppo
O locutor - Convidamos para assinar o livro de posse os seguintes

membros da diretoria eleita: Srs. Carlos Lindenberg, Presidente; João
Carlos Amaral, Vice-Presidente; Márcio Dotti, 1 2-Secretário; Luiz Carlos
Bernardes, 22-Secretário; Eduardo de Ávila, 1-Tesoureiro; e Sra. Valéria
Rodrigues, 2tTesoureira.

Convidamos também para assinarem o livro de posse os membros
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suplentes da diretoria: Srs. Fábio Luiz Reis e Lúcio Braga Guimarães.

Convidamos, ainda, os membros do conselho fiscal: Srs. Cristiano
Ferreira de Meio e Maurício Reis e Sra. Sueli Cota.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
O locutor - O conselho especial passa a ter a seguinte composição: Srs.

Acir Antão; Antônio de Pádua Bandeira de Meio; Ariosto da Silveira;
Flávio de Castro Penna; Francisco Stehling Neto; Jadir Barroso dos
Santos; João Bosco Martins Sailes; José Geraldo Bandeira de Meio;
Manoei Fagundes Murta; Marton Victor dos Santos; Roberto Elísio de
Castro Silva; Sebastião Ricardo Horta Maciel.

Com a palavra, para declaração de posse, o jornalista Acir Antão.
O Sr. Acir Antão - Declaro empossada a diretoria do Centro de

Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - Ceppo - eleita para
o biênio 2005-2007.

Palavras do Sr. Acir Antão
Senhoras e senhores, é um momento muito importante para todos nós,

do Ceppo, que nos reunamos mais uma vez no Plenário desta augusta
Casa para dar posse à nova diretoria do Ceppo, liderada por essa grande
figura do jornalismo mineiro, o companheiro Carlos Lindenberg.

Sinto-me feliz e realizado de estar aqui fazendo este discurso singelo,
mas muito importante, porque concretiza algo extremamente significativo
para o Ceppo, que é a posse do Lindenberg e sua diretoria.

O Lindenberg é um companheiro valoroso e extraordinário, que milita na
imprensa mineira há muitos anos. Nascido em Espinosa, fez, como ele
mesmo disse, longo estágio em Montes Claros. Sempre que encontramos
com algum companheiro ou amigo do Norte de Minas, comprovamos o
quanto este homem, que veio para Belo Horizonte desenvolver seu
trabalho jornalístico, é benquisto por seus conterrâneos. A primeira
pergunta que nos fazem é: "Como está o BeguinhoT'. Beguinho é o
Lindenberg.

Conheci-o na década de 70, quando também eu iniciava o trabalho de
reportagens políticas, época em que a Assembléia Legislativa ainda
funcionava no prédio da Rua dos Tamóios. Ele era repórter da revista
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"Veja", que havia sido lançada um ou dois anos antes.

Os momentos da Assembléia Legislativa na Rua dos Tamóios são
inesquecíveis. A reportagem política não era feita apenas dentro do
prédio, mas estendia-se à Gruta OK, com o gostoso quibe, refrigerante ou
chopinho, e à Padaria Bosque, que ficava na esquina de Tamóios e Rio
de Janeiro e onde se comia delicioso sanduíche. O prédio da Assembléia
era muito pequeno. Então, às vezes, complementávamos as reportagens
do lado de fora, nesses dois pontos.

Eu trabalhava na Rádio Minas, que ficava na Rua Rio de Janeiro, entre
a Praça Sete e a Rua Tupinambás. A gente, então, circulava pela cidade.
Tudo ficava no Centro: a Assembléia, na Rua dos Tamóios; a Câmara
Municipal, na Rua da Bahia; a Prefeitura, na Av. Afonso Pena; e o Palácio
da Liberdade logo ali, na Praça da Liberdade.

Então, era possível fazer tudo isso a pé, carregando o gravador.
Lindenberg, depois da "Veja", esteve na Rede Globo e no jornal "O
Globo". Ademais, foi Secretário de Imprensa do governo de Minas.
Depois, veio para o "Hoje em Dia". Hoje, está aqui, neste instante,
tomando posse como Presidente do Ceppo. Lembro que, no jornal "Hoje
em Dia", ele inaugurou uma coluna diária de política.

Neste instante em que a sociedade mineira e as lideranças políticas
deste Estado reúnem-se neste Plenário para comemorar este momento
tão importante para a imprensa de Minas Gerais, sobretudo para sua
imprensa política - o nosso Estado não deixou de fazer política,
continuamos um Estado essencialmente político -, lembro-me de que, há
cerca de oito ou nove anos, quando o Fagundes Murta tomava posse
para um biênio no Ceppo, já defendia a reforma política. Infelizmente, até
hoje ela não chegou. Continuaremos defendendo-a.

Neste momento em que as principais lideranças políticas de Minas aqui
se encontram, lembrarei um pequeno fato acontecido em 1984. No mês
de agosto do referido ano, tivemos as campanhas para o colégio eleitoral,
quando se pontificaram duas candidaturas: a do Sr. Tancredo Neves,
Governador do Estado de Minas Gerais, lançada no encontro de
Governadores em São Paulo pelo querido e saudoso Governador Franco
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Montoro; e a do ex-Ministro do Interior, Cel. Mário Andreazza. No PDS,
havia dois candidatos: Mário Andreazza e Paulo Malul. O PMDB, que
havia saído de uma fusão com o PP em todo o Brasil, tinha como
candidato o Governador de Minas Gerais, Sr. Tancredo Neves.

As duas convenções realizaram-se em Brasília, praticamente no mesmo
dia. A do PMDB aconteceu no Plenário da Câmara, e a do PDS, no
Centro de Convenções de Brasília. Fui cobrir a convenção do PDS.
Lembro-me de que aqui o nosso atual Conselheira do Tribunal de Contas
era talvez o único defensor - se havia outro, não me recorda - da
candidatura de Mário Andreazza. Conversávamos com os demais
Deputados, mas ninguém respondia nada. Naquela manhã-tarde de
sábado, no Centro de Convenções de Brasília, enquanto se desenvolvia a
votação entre Malul e Andreazza, comecei a conversar com os eleitores
do PDS de Minas. Quase todos me diziam que estavam votando em
Malut. Pensei: ninguém havia expressado a intenção de votar em Maluf.
Então, por que essa transformação repentina? Diante disso, fui conversar
com o "Deputado Jésus Trindade Barreto. Perguntei-lhe: "Deputado, o
que aconteceu com o PDS? Está todo o mundo votando no Malut, apesar
de ninguém ter expressado isso antes". Com muita propriedade e
sabedoria, ele me respondeu: 'Sabe por que estamos votando em
Malut?" Falei: 'não. Por quê?" Ele me disse: "Para dar Tancredo mais
rápido e mais fácil".

Portanto, naquele momento, era a união de Minas Gerais que se
processava durante a convenção de um partido contrário. Estou
lembrando esse fato para dizer que, quando Minas se une, o Brasil
ganha. Boa noite.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Rêmolo Aloise, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará
entrega ao Presidente eleito, jornalista Carlos Lindenberg, e ao ex-
Presidente, jornalista Acir Antão, de uma placa em homenagem ao
Ceppo. Solicitamos aos referidos jornalistas a gentileza de se
posicionarem no local indicado pela equipe do cerimonial. A placa contém
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os seguintes dizeres: "Criado há mais de meio século, o Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares do Estado de Minas Gerais - Ceppo -
sempre prestou relevantes serviços à imprensa mineira e à Assembléia
Legislativa. A divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos Deputados
vem sendo empreendida de forma significativa, um dos motivos que
fazem da entidade uma das mais reconhecidas pelos jornalistas mineiros.
A homenagem do Parlamento de Minas ao Ceppo por todos esses anos
de sucesso e profissionalismo.".

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Exmo. Sr. Governador Aécio
Neves e o 1 2-Secretário desta Casa, Deputado Antônio Andrade, para
participarem da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Carlos Lindenberg

Exmo. Sr. 1 2-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Rêmolo Aloise, representando o Presidente desta Casa, Deputado Mauri
Torres; Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; Exmo. ex-
Governador do Estado, Dr. Francelino Pereira; jornalista e companheiro
Acir Antão; Exmo. Sr. Ministro das Comunicações, Dr. Hélio Costa; Exmo.
Sr. Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Deputado
Federal Patrus Ananias; Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Deputado Saraiva
Felipe; Exmo. Sr. Presidente do Tribunal - de Justiça do Estado,
Desembargador Hugo Bengtsson Júnior; Senador Eduardo Azeredo;
Exmo. Sr. Deputado Federal Rafael Guerra; Exmo. Procurador-Geral de
Justiça do Estado, Sr. Jarbas Soares; Exmo. Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, Deputado Ronaldo Vasconcellos, representando o Exmo. Sr.
Prefeito desta cidade, Fernando Pimentel; Exma. Sra. Vereadora
Neusinha Santos, Líder de Governo na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, representando o Presidente e Vereador Sílvio Resende; Exmo.
Sr. 1-Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Andrade,
minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, companheiros de
Diretoria, assumo a Presidência do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares de Minas Gerais com plena consciência das
responsabilidades decorrentes da função de dirigir a única entidade
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mineira que especificamente representa a sua crônica política.

Neste momento, constato que o exercício dessa função articula de
maneira produtiva e feliz três temas. Esses temas, sobre os quais nós, os
jornalistas políticos de Minas Gerais, temos dedicado o melhor de nossa
vida profissional, podem ser assim enunciados: Minas e seu papel na vida
nacional; a política, como ação pública de construção de uma sociedade
mais justa e mais fraterna, e o jornalismo como produção de
entendimento sobre assuntos do interesse coletivo.

Quero abordá-los aqui, neste momento solene, na Casa que representa
os diversos e abrangentes interesses da sociedade mineira, porque tais
temas expressam, de forma inequívoca, a compreensão que o Ceppo de
Minas Gerais tem sobre a sua função e a sua importância na atividade do
jornalismo político em Minas Gerais.

O Brasil atravessa uma fase turbulenta da sua história - sem descurar a
importância do que significa essa turbulência para a construção da
democracia em nosso país, das instituições ainda tão frágeis, porque tão
recentes no cotidiano da nossa vida pública. Hoje, talvez mais do que
nunca, a ação política mostra-se carente da visão e da serenidade que,
ao longo do tempo, transformaram o nosso Estado em fator do próprio
equilíbrio nacional. Ou, como disse Amoroso Lima, num momento em que
pressentia a necessidade de convocação de Minas para a preservação
dos valores nacionais: "Tenho a intuição de que Minas não vai ficar
silenciosa. Tenho o pressentimento de que os valores intelectuais que
fazem hoje de Minas o mais impressionante conjunto cultural do País vão
trazer ao século, como já o estão fazendo, alguma coisa de importante.
Tenho a certeza de que o senso moral mineiro não falhará. Num Brasil
em plena participação universal nos acontecimentos, em que o Norte, o
Sul, o litoral e o sertão mandam as suas mensagens que se cruzam,
Minas é o centro do cruzamento dessas mensagens; é a encruzilhada de
todos os caminhos brasileiros no mundo moderno. Poderá ser amanhã,
no pleno sentido da expressão, a chave da abóbada na nossa civilização.

Minas e seus mistérios, Minas e seu jeito de ser, conciliando a ordem e
a rebelião, a pragmática e a utopia, procura sempre a convergência dos
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contrários para servir melhor ao nosso projeto de Nação soberana, altiva
e emancipada. Ou, como disse o seu poeta maior, Carlos Drummond de
Andrade: "Ninguém sabe Minas...! Só os mineiros sabem...! E não dizem/
nem a si mesmos o irrevelável segredo/chamado Minas".

Esta Casa Legislativa constitui a representação mais legítima da alma
mineira - com suas controvérsias, esquisitices e contradições -
justamente porque aqui se concentram os eleitos pelo povo nas suas
mais diversas regiões e nos seus mais variados pensamentos políticos.
Aqui se concentra a síntese do que se convencionou chamar de
mineiridade, essa mineiridade que se contrapõe aos radicalismos com a
mesma energia com que repudia comodismos e omissões.

Esse "grave senso da ordem" de que nos falava João Pinheiro, talvez
seja ele - ou exatamente ele - o componente maior da grandeza de
Minas.

Entendo que a política e o jornalismo têm afinidades profundas, até
porque, cada qual no seu campo, tanto um quanto o outro se confundem
dentro da definição do que vem a ser a defesa do interesse público.
Especificamente em um País como o nosso, onde o sentimento
democrático nem sempre faz parte da índole de suas elites, mas é um
sentimento que se origina da natureza controversa e contraditória da sua
formação, tornou essencial, no nosso Estado, essa sua vocação para o
exercício da difícil, mas fascinante, atividade que se chama política,
entendida como a ação que convoca e pode realizar "mundos possíveis"
no lugar onde existiriam tão somente conflito e impossibilidade.

Mas é também o que garante essa difícil e igualmente fascinante
atividade chamada jornalismo, que é, no dizer de seus profissionais, o
relato da ação humana, na sua grandeza ou na expressão da sua
impossibilidade.

Tenho ouvido dos companheiros da nova direção do Ceppo, da mesma
forma como de velhos companheiros e integrantes da nova geração da
imprensa, sobre a necessidade de se revigorar a presença da imagem de
Minas e do seu jornalismo perante o cenário nacional. Esta é, aliás, a
preocupação maior no ânimo da nossa entidade.
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O Governador Aécio Neves, cujo comparecimento a esta reunião tanto

nos sensibiliza, não apenas pelo prestígio da sua presença, mas
sobretudo pelo que ela representa de respeito e reconhecimento à
crônica política mineira, já exercita na sua plenitude a missão do Chefe
do Poder Executivo do Estado. Os Ministros mineiros, junto ao governo
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Dulci, Hélio Costa, Patrus
Ananias, Saraiva Felipe e Walfrido dos Mares Guia - aqui testemunham e,
mais do que isso, expressam a importância da unidade de Minas, acima
de partidos, conveniências pessoais, grupalistas ou empresariais.

O Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares quer ser um dos
veículos dessa ofensiva em direção à retomada da importância de Minas,
como disse e como tem obrigatoriamente de ser, acima de partidos, de
interesses ou conveniências momentâneas de indivíduos ou de grupos.
Porque, na verdade, como já proclamado , por Guimarães Rosa, "Minas
Gerais é muitas, porém, e contudo, uma." E em nome dessa unidade, por
sua legitimidade e pela necessidade que se impõe o interesse de Minas e
dos mineiros, que o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares se
propõe a provocar o debate entre as diversas correntes do pensamento e
da ação política de Minas, na busca de um novo horizonte de onde se
poderão avistar os mais altos objetivos que dizem respeito aos interesses
da população de nosso Estado. A crônica política de Minas conclama os
atores que compõem esse cenário para que possamos manter Minas na
vanguarda do processo de evolução social e político do nosso país.
Minas à frente, com os mineiros, sempre, ainda que, num momento ou
outro, tenhamos que ordenar melhor nossas fileiras, estudar mais nossa
estratégia para que possamos avançar um passo adiante.

Senhoras e Senhores, em palestras que sou eventualmente convidado
• ministrar, tenho formulado que, no meu entendimento, invariavelmente,
• palavra jornalismo quer dizer apurar, reunir, selecionar e difundir
notícias, idéias, acontecimentos e informações gerais, com veracidade,
exatidão, clareza e rapidez, de modo a conjugar pensamento e ação.
Essa definição se estende, obviamente, a todo tipo de veículo de
comunicação, qualquer que seja a modalidade da emissão - imprensa
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falada ou televisiva. Em outras palavras, fazer jornalismo é descrever o
fato de forma verdadeira ou verossímil, sem omissões intencionais, mas
também sem prejulgamentos.

A imprensa, como dizia o grande Rui Barbosa, é a vista da Nação, até
mesmo na busca de impedir, ainda lembrando Rui, "o triunfo das
nulidades e a prosperidade da desonra. Se liberdade e responsabilidade
são irmãs, jornalismo e verdade são gêmeos."

A busca dessa convergência, no entanto, não é tarefa fácil nem ontem
nem nos dias de hoje. Ontem, era a luta contra o obscurantismo em sua
forma mais cruel. Hoje, são as incompreensões de uma sociedade que,
despertada para os embates da vida democrática, não sabe mais
distinguir entre os privilégios de uns poucos e os direitos e deveres de
todos. Esse é um dos dilemas do nosso tempo. Diante desse quadro, não
é demais repetir que a melhor definição de jornalismo seria a de que ele
existe para satisfazer os aflitos e corrigir os satisfeitos. Com esse
entendimento, não há justificativa para a contemporização com os
desvios de conduta, com a violência, com a corrupção e a mentira.

Alega-se, às vezes, não sem razão, que a imprensa julga e condena
antes que se tenha a culpa formada. Os que assim pensam, confundem o
trabalho da imprensa com a necessariamente lenta, prestação da justiça.
São coisas distintas, até porque a segunda é grau de recurso da primeira.
A imprensa não julga, apura. A imprensa não condena, informa. Quem
arbitra essa questão é a opinião pública. Mas não custa repetir que, ainda
assim, a imprensa não tem o dever apenas, o que não é pouco, de
informar, mas, e principalmente, a responsabilidade de elucidar os fatos.
Para tanto, é necessário, e repetiremos isso mil vezes se necessário for,
que o noticiário deve respeitar sempre a presunção da inocência em
casos de denúncias, o estabelecimento do contraditório, quando há dois
lados em conflito, ajuda-nos a buscar com determinação a verdade
factual, aquele núcleo duro do real que, segundo Hannah Arendt, difere
da verdade científica ou das verdades filosóficas e religiosas.

E na busca dos fatos, na sua elucidação, que podemos encontrar a tão
preciosa verdade factual, ainda que se saiba que aquilo que é provável
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não é necessariamente a verdade e que a verdade nem sempre é
provável. Por isso devemos sempre ouvir, ainda que numa única e
efêmera notícia, todos os personagens nela envolvidos. Em casos assim
não se trata apenas de uma recomendação da boa técnica jornalística,
senão da imposição da nossa consciência, da exigência ética do
exercício profissional.

Meus companheiros e eu, membros da diretoria do Ceppo,
agradecemos a presença de quantos aqui vieram trazer-nos o calor da
sua solidariedade, do seu apoio e da sua amizade. Agradecemos
especialmente ao Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia
Legislativa, neste ato representado pelo Deputado Rêmolo Aloise, por
esta reunião realizada a requerimento das lideranças partidárias, a quem
agradecemos na excelsa figura do Deputado Antônio Andrade, que as
representou. Somos gratos igualmente ao Desembargador Hugo
Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas, a mais alta
categoria do Poder Judiciário do Estado.

Ao caro companheiro Acir Antão, a quem sucedo no cargo, reafirmo a
certeza da minha admiração e alto apreço que dedico a um dos mais
respeitáveis integrantes da imprensa falada em Minas.

Por fim, senhoras e senhores, peço licença para prestar sincera
homenagem de reverência a um dos Presidentes da nossa entidade, o já
saudoso jornalista Leonardo Fulgêncio, tão prematuramente retirado do
nosso convívio. Na lembrança à sua memória, reverencio também todos
os companheiros que presidiram a nossa entidade, muitos aqui
presentes, e todos os cronistas que, na imprensa mineira, fizeram da
cobertura política a matéria-prima do seu trabalho. Obrigado a todos.

Palavras do Ministro Hélio Costa
Exmos. Srs. Deputado Rêmolo Aloise, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando, neste ato, o
Deputado Mauri Torres, Presidente da Casa; Aécio Neves, Governador
do Estado de Minas Gerais; Francelino Pereira, ex-Governador do Estado
de Minas Gerais; Acir Antão, caro jornalista e ex-Presidente do Ceppo;
Carlos Lindenberg, jornalista e caro amigo, Presidente eleito do Ceppo
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para o biênio de 2005 a 2007; Deputado Federal Patrus Ananias,
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Deputado
Federal Saraiva Felipe, Ministro da Saúde; Desembargador Hugo
Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Senador Eduardo Azeredo; Deputado Federal Rafael Guerra;
Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, representando o
Exmo. Prefeito desta cidade, Fernando Pimentel; Exma. Sra. Vereadora
Neusinha Santos, Líder de Governo na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, representando o Presidente, Vereador Silvinho Rezende;
Exmo. Sr. 1 v-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Antônio Andrade; Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
ilustres jornalistas e ilustres convidados.

Ao chegar aqui, fui escolhido para falar em nome dos Ministros aqui
presentes: Patrus Ananias e Saraiva Felipe. Na verdade, acho que fui
escolhido por ser o mais velho, por nenhum outro mérito, mas fico muito
honrado por ser jornalista de profissão. Homenageamos o Jornalista
Carlos Lindenberg, no instante da sua posse, e é evidente que me sinto
extremamente honrado por estar aqui, neste momento, fazendo esta
saudação em nome dos meus colegas Ministros. Incluo também o nome
do ex-Ministro Nilmário Miranda, que está aqui presente.

Tenho algumas lembranças interessantes da minha relação de
jornalista com o jornalista Carlos Lindenberg e do político com o jornalista
e cronista Carlos Lindenberg. Talvez a mais singela delas tenha ocorrido
no interior de Minas Gerais, Norte de Minas, em uma cidade pequena,
onde meu amigo Carlos Lindenberg possui uma pequena fazenda, onde
passa momentos agradáveis, esquecendo-se do dia-a-dia da política e
dos afazeres do grande cronista que é. Chegando em Coração de Jesus,
sou abraçado por uma figura que mais parecia Moisés saindo de um filme
bíblico, um homem alto, forte, com uma barba muito grande e que dizia:
"Vim aqui lhe dar um abraço em nome do Beguinho". Eu não sabia quem
era Beguinho e por que estava sendo abraçado por aquela figura
suntuosa. De repente, volto a Belo Horizonte e encontro o Carlos
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Lindenberg, que diz: "O Jucão lhe deu um abraço em meu nome, em
Coração de Jesus". Falei: "O Moisés que encontrei lá, o barbudo que me
cumprimentou em seu nome.".

Assim, em cada cidade a que eu chegava no Norte de Minas,
encontrava sempre alguém que tinha como referência no jornalismo o
nosso companheiro Carlos Lindenberg. Isso mostra a extraordinária
capacidade que teve, tem e sempre terá o jornalista Carlos Lindenberg de
estar próximo dos seus companheiros, sempre prestigiado pela sua
classe. Ele chegou à Presidência do Ceppo, que é uma entidade que tem
o prestígio de congregar os mais importantes jornalistas políticos de
Minas Gerais e, certamente, do Brasil.

Nunca podemos esquecer que ser jornalista político em Minas Gerais é
tão importante quanto ser jornalista do Vaticano e falar sobre religião.
Para nós, o jornalista político em Minas tem uma visão especial porque
fazemos uma política especial. Como deixou muito claro Tancredo Neves
- o que seu neto herdou, evidentemente com muita facilidade -, em Minas
há essa extraordinária arte de fazer política conversando, negociando,
encontrando acordos, fazendo com que o interesse coletivo esteja
sempre à frente de todos os outros interesses.

Nós, que estamos aqui hoje, representando os Ministros, só temos a
dizer que o nosso Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, prestigiou essa
classe política com seis mineiros nos seus Ministérios, além de um Vice-
Presidente da República competente e capaz, que todos conhecemos. Os
ingredientes para a crônica política são tirados da própria vida política de
Minas. Em cada um dos setores mais importantes do seu governo, Lula
colocou um mineiro.

Eu, que tenho a honra de ser o primeiro jornalista indicado para o
Ministério das Comunicações por este Presidente que teve tal
sensibilidade, também quero dizer que me senti extremamente
envaidecido de, como Ministro, ter colocado à disposição da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais um instrumento extraordinário, que dará ao
cronista político que trabalha nesta Casa, especialmente na TV
Assembléia, a oportunidade de levar o relato da vida parlamentar a todas
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as cidades de Minas Gerais, no momento em que transformamos o
Canal 35 de Belo Horizonte em TV aberta da Assembléia.

Para nós é motivo de muito orgulho poder participar deste momento.
Sei que o Carlos Lindenberg, chegando ao Ceppo, realiza o grande

momento da sua carreira, pois, mais importante que estar Presidente, é
ser acompanhado pelos companheiros aqui citados. Fico feliz pelo fato de
muitos terem trabalhado comigo. Não sei se eles é que estão velhos ou
eu que fiquei mais novo. Vejo aqui o Márcio Dotti, o João Carlos Amaral,
o Luiz Carlos Bernardes, a Valéria - essa, nem tanto. Desculpe-me, não a
coloco no meio dos que estão mais velhos, pois você é bem nova -, o
Maurício Reis, que também é mais novo, a Sueli Cota, que, hoje, veio
aqui toda preparada, sem microfone na mão, para assumir uma das
diretorias, o meu companheiro Acir Antão, de tantas e tantas jornadas, o
Jadir Barroso, o Fagundes Murta, que trabalhou comigo na redação em
Belo Horizonte.

Então, fico extremamente feliz em ver que o Ceppo tem hoje mais um
legítimo representante do melhor jornalismo que se faz no Brasil e,
certamente, em nosso Estado.

Em meu nome, em nome do meu queridíssimo Patrus Ananias, do meu
também queridíssimo companheiro Saraiva Felipe e do ex-Ministro
Nilmário Miranda, deixo aqui os meus cumprimentos; tenho certeza de
que são também os do Presidente Lula. Muito obrigado.

Palavras do Governador do Estado
Caríssimo Deputado Rêmolo Aloise, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa, representando o Presidente, Deputado Mauri Torres; Exmo.
Desembargador Hugo Bengtsson, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais; Exmos. Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça do Estado; Exmos. Srs. Hélio Costa, Ministro do Estado
das Comunicações; Saraiva Felipe, Ministro da Saúde; Patrus Ananias,
Ministro do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome; Nilmário
Miranda, ex-Ministro; caríssimo Presidente, agora empossado, Carlos
Lindenberg. Desde já, permito-me cumprimentar a sua grandiosa
diretoria, que reúne alguns dos mais talentosos e respeitados homens e
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mulheres do jornalismo mineiro aqui presentes. Deixo uma saudação
especial ao meu amigo Acir Antão, que deixa a Presidência do Ceppo.
Tive a oportunidade de lá estar há cerca de dois anos. E fácil reconhecer
a importância, meu caro Acir, do seu trabalho e da sua dedicação a essa
importante entidade; caríssimo Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos,
representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte; caríssimo Senador
Eduardo Azeredo, companheiro, amigo, ex-Governador do Estado;
caríssimo Francelino Pereira, ex-Governador do Estado; Vereadora
Neusinha Santos, representando aqui o Presidente da Câmara Municipal,
Silvinho Resende; caríssimo Murilo Badará, Prefeito de Minas Novas e
hoje Presidente da Academia Brasileira de Letras, ex-Senador e Ministro
da República; caríssimo Arlindo Porto, ex-Senador; Deputado Federal
Rafael Guerra, por cujo intermédio cumprimento os Deputados Federais
aqui presentes; Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo nesta
Casa; Deputado Estadual Antônio Andrade, que aqui usou da palavra, por
cujo intermédio cumprimento os demais parlamentares presentes.

Permitam-me, ao final, uma saudação especial a uma importante figura
da vida mineira, que amanhã conclui o mandato que exerceu e que é
motivo de orgulho para todos nós, mineiros, e referência no Pais e fora
dele. Refiro-me à Reitora Ana Lúcia Gazzola, que amanhã passa a
Reitoria da tJFMG ao seu sucessor, e, em sua pessoa, permitam-me
cumprimentar a todas as senhoras e senhores presentes.

Dizia ao Presidente Rêmolo Aloise que estava por um triz para cumprir
uma orientação que Francelino Pereira, quando Governador do Estado,
deu ao cerimonial do governo, orientação de que tive notícias há pouco
tempo e pretendo implementá-la, mas fica ao menos como inspiração
para o futuro - dizia ele que, em solenidade em que está o Governador,
apenas ele nomeia os membros da Mesa; todos os outros estão não
dispensados, mas proibidos de fazê-lo, para que possamos ganhar
agilidade. Mas aqui estão figuras tão importantes e representativas da
vida mineira que não havia como deixar de citá-las.

Caro Lindenberg, voltando um pouco no tempo, lembro-me de que há
dois anos, quando participei da posse do então Presidente Acir Antão, só
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podia falar de dificuldades e dos desafios que tínhamos pela frente. Mas
eu dizia, e acredito que os que estavam na Casa do Jornalista, onde se
deu a solenidade, lembram muito bem que tínhamos uma grande e única
oportunidade de construir um tempo diferente neste Estado. E esse
tempo não dependia exclusivamente da ação daqueles que iniciavam
seus mandatos, fossem Governadores, parlamentares ou homens que
passavam a responder por áreas representativas de governo. Naquele
tempo eu dizia que, enquanto houver sintonia e disposição das forças
produtivas de Minas, na expressão maior que a palavra possa ter, é
possível se construir um tempo diferenciado em Minas Gerais.

Assim, se hoje Minas se apresenta ao Brasil em situação totalmente
distinta daquela de três ou dois anos atrás, é porque tive, caro Presidente
Acir Antão, a compreensão e a solidariedade não ao Governador ou a um
partido político, mas a um projeto de Estado que estava em curso. Uma
solidariedade que não faltou a este governo, até mesmo nos momentos
mais agudos, de importantes figuras da Oposição. Faço apenas esse
registro, para dizer, concordando com o ilustre Ministro e amigo Hélio
Costa, que política em Minas é uma arte, e acho que a vida nacional
contemporânea tem-nos permitido dar exemplos muito contundentes e
diferenciados de nossa ação - e, quem sabe, o cenário político que se
avizinha também nos dê nova oportunidade nessa direção. Em Minas,
devemo-nos lembrar sempre de ensinamentos de algumas de suas mais
importantes lideranças, e me permito a ousadia de relembrar Tancredo
Neves, que dizia que na política, em Minas, quem briga são as idéias,
não os homens.

Se temos hoje, caríssimo Presidente Carlos Lindenberg, uma posição
diferenciada no que diz respeito à presença de Minas no contexto
nacional, isso se deve, repito, não apenas à ação de governo que aqui
vem sendo desenvolvida, mas também - e quero registrar - à presença
importante dos Ministros mineiros no governo federal. Aqui, temos de ter
sempre a compreensão absolutamente clara da efemeridade dos
mandatos pelos quais respondemos; são passageiros, como todos
sabem. Tristes são aqueles que se iludem e acham que o poder é eterno;
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frustram-se e, sobretudo, frustram os que neles confiaram.

Não tenho dúvida, Lindenberg, de que você assume a Presidência do
Ceppo em um instante extremamente decisivo para o futuro de Minas e
do Brasil. Digo sempre, e reitero aqui, que é muito ruim para Minas
Gerais quando não se vê a sua presença política nas grandes questões
nacionais. Mas, se é ruim para Minas, tem sido perverso para o Brasil
esse distanciamento. E a construção de um novo momento de
fortalecimento econômico e político de Minas Gerais haverá de ter em
seu jornalismo político uma peça absolutamente fundamental: a qualidade
dos jornalistas que aqui estão, muitos deles já com uma experiência que
vai muito além das fronteiras mineiras, mas todos na raiz da ação política
do Brasil, aprendendo com o tempo que sua ação pode efetivamente ser
construtiva mesmo com a crítica mais aguda, que não deve faltar àquele
que a mereça.

Mais uma vez, faço essa referência para dizer que tenho uma convicção
muito grande, meu caro Presidente Lindenberg, de que as coisas em
Minas estão acontecendo numa velocidade muito grande e de forma
positiva. Ao recebê-lo na semana passada, conheci um pouco de suas
idéias de agregar o Estado de forma mais efetiva nas ações do Ceppo.
Tenho absoluta certeza de que nós, dentro de alguns anos,
independentemente do cargo que estivermos ocupando - quem sabe,
sem cargo algum -, iremos compreender a importância dessa
proximidade e de uma ação cada vez mais ousada dos gestores públicos,
dos agentes políticos, mas, especialmente, do jornalismo político.

Certa vez Rui Barbosa disse que triste é a sociedade que não tem
quem lhe fale, pois, certamente, em muito pouco tempo, estará
desacostumada a ouvir. Em Minas, temos absoluta certeza de que nossa
sociedade não se cansará de ouvir, porque nada é mais perverso para a
construção da democracia do que uma sociedade desinformada. Esse
papel, que ao longo dos anos é manifestado de forma efetiva nos
momentos mais importantes da vida democrática deste país, esses
exemplos que de Minas nem sempre surgiram haverão de ter
oportunidade novamente, meu caro Lindenberg. Penso com grandeza e
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acho que Minas nem sequer tem o direito de pensar com pequenez, pois
voltará a influir decisivamente nas questões deste país. A discussão, por
exemplo, de um novo pacto federativo é absolutamente urgente, inadiável
e tem que surgir de Minas, caso contrário não haverá possibilidade de
avanço.

A presença do Governador do Estado tem muito mais o objetivo de
simbolizar a importância da posse dessa diretoria e do jornalismo como
instrumento insubstituível no avanço e na consolidação da democracia
neste país. Ao encerrar minhas palavras e mais uma vez
cumprimentando a todos que participam desta solenidade, repito que
depende apenas de nós, cada um com sua responsabilidade, com sua
atribuição, não importa a que partido político pertença, até porque a
maioria da sociedade está desvinculada disso. O principal é colocarmos o
interesse maior do Estado de Minas Gerais acima de qualquer objetivo.

Meu caro Presidente Lindenberg, todos devemos comemorar - não
como ação de governo, porque está distante de sê-lo, mas como ação da
sociedade mineira. Ficarei apenas com este número para sintetizar os
outros avanços que Minas vive - o crescimento do PIB no Estado, que
neste último ano foi o dobro do PIB nacional. Esse dado mostra que
Minas Gerais deixou de ter uma ação passiva no desenvolvimento deste
país. Deixamos de ser vagão e passamos a ser locomotiva, o que nos dá
autoridade para discutirmos as questões fundamentais da vida nacional,
como a reforma tributária e, dentro dela, o próprio pacto federativo ao
qual me referi; a urgente e inadiável reforma política - independentemente
de quem seja o próximo Presidente da República, deve estar na
prioridade de todas as agendas a serem estabelecidas -; o fortalecimento
dos Municípios como uma etapa fundamental também a ser vencida para
o enfrentamento das enormes, vergonhosas e aviltantes diferenças que
ainda nos separam.

Caros Presidente Lindenberg, ex-Presidente Acir Antão, Ministros,
senhores e senhoras parlamentares, dirigentes do Ceppo, agradeço a
oportunidade. Não poderia perdê-la, pois trata-se de uma parcela seleta
de homens e mulheres de Minas, tão preocupados com o futuro deste
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Estado.

Nesta eleição que se avizinha temos uma enorme oportunidade de,
mais uma vez, a partir de Minas, dar exemplos ao País. O que desejamos
é a construção de uma sociedade que se desenvolva mais rápido, com
mais justiça e solidariedade. A partir de Minas, com responsabilidade e
altivez, haverá sempre, independentemente de quem seja o Presidente
escolhido, a colaboração e a solidariedade para que o Brasil e Minas
Gerais construam seu destino de mais justiça social, mais avanços, mais
empregos e renda e, sobretudo, de mais solidariedade com sua gente.

Senhoras e senhores que participam desta solenidade, eu não a
considero apenas mais um ato formal e protocolar que exigiria a
Presidência de Ministros de Estado, parlamentares ou do Governador.
Todos estamos aqui porque temos a consciência absolutamente clara de
que podemos criar um grande diferencial, a partir de Minas Gerais, que
permita que as questões fundamentais e urgentes da agenda nacional
possam ser implementadas.

Caro Presidente, no momento em que mais uma vez o cumprimento,
não faltará por parte do governo do Estado de Minas, até que finde nosso
mandato ao final do ano, a colaboração e a visão de grandeza que
permitiu que Minas Gerais fosse hoje tão respeitada no Brasil. Conte
permanentemente com a capacidade que Minas Gerais tem de se
articular, mas, sobretudo, com uma interlocução franca, sincera e
permanente do governo do Estado com todos os homens que fazem o
jornalismo político de Minas Gerais. Parabéns e muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Governador Aécio Neves; ex-Governador Francelino

Pereira; Acir Antão; Carlos Lindenberg; Ministro Hélio Costa; Ministro
Patrus Ananias; amigo e Ministro Saraiva Felipe; Desembargador Hugo
Bengtsson Júnior; Senador Eduardo Azeredo; Deputado Federal Rafael
Guerra; Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares; Vice-Prefeito
Ronaldo Vasconceilos, representando o Prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel; nobre Conselheiro Sylo Costa, que foi um bravo
Deputado desta Casa; Vereadora Neusinha Santos, representando o
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Vereador Silvinho Resende, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Sra. Márcia Ceres Castro, esposa do homenageado, e seus
familiares, na pessoa do Presidente eleito, saúdo a diretoria do Ceppo e
os jornalistas presentes.

Caro Líder do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho: por
onde começar, depois de tudo o que já foi dito desta tribuna a respeito do
querido Lindenberg?

A representação maior de Minas, de anos e décadas passadas,
encontra-se neste Plenário para comemorar a amizade fraterna entre os
políticos e os jornalistas. Não se é político sem se ter sido um pouco
jornalista; não se é jornalista sem se ter sido um pouco político.

Meu caro Lindenberg, durante os 16 anos de militância nesta Casa, tive
a oportunidade de conhecer vários políticos, cada um com seu estilo.
Conheci alguns do Norte de Minas Gerais, e descobri que neles há algo
diferente e especial. E um povo que tem raça, que batalha, que tem ética.
Não sei se é uma questão geográfica. Não é o caso, por exemplo, do
meu Sul de Minas. O povo do Norte de Minas, de sua querida Espinosa e
Montes Claros, tem um jeito especial.

Há alguns anos, nas praias de Salvador, tomando água de coco, tive
oportunidade de conhecer um pouco mais o Lindenberg. E hoje o destino
me dá a honra de fazer uma saudação a ele e à sua equipe.

Lindenberg, ética é questão de consciência. Não se tem ética se a
consciência não falar mais forte do que os desejos que nos impelem para
outros caminhos. Tenho certeza de que sua consciência, que sempre
esteve e sempre estará de acordo com os princípios éticos, sustentará
seu trabalho na Presidência do Ceppo.

Nosso querido Governador Aécio Neves falou sobre Minas Gerais. Para
não ser repetitivo, não direi mais nada, mas, por dever de ofício, em
nome dos Deputados e das Lideranças, que concederam esta
homenagem ao Ceppo, é preciso dizer que este ano é especial, porque
Minas Gerais sairá à frente dos outros Estados. E por que razão? Por
causa da administração que está sendo implantada neste Estado.

E como se chegou a esse ponto? Governador, nesta Casa há um livro
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intitulado Dicionário Biográfico. Por volta das 18 horas de hoje, pedi à
Secretaria-Geral da Mesa que o trouxesse ao meu gabinete. Gostaria de
conhecer mais sobre os Deputados que por aqui passaram e chegaram
ao governo de Minas. Três chegaram. Aécio Neves chegou. São João
dei-Rei, 1910; São João dei-Rei, 1933, Vereador mais votado. Em 1945,
foi Deputado da Constituinte. Foi Deputado Federal por três mandatos.
Essa longa história passou também por este Plenário.

Por meio dos projetos de lei que pôs à disposição dos parlamentares
para serem votados, detectamos uma característica fundamental. Trata-
se de um tributarista nato. Defendeu a autonomia dos Municípios, dos
Estados e da Federação. Não abriu mão das questões que abordou aqui.

V. Exa. tem uma raiz, o DNA do Dr. Aécio, visto que faz um governo de
ordem, em que as ações são iniciadas e terminadas. O seu governo tem
direção, não se perdeu na caminhada e nas encruzilhas que a política
reserva aos grandes governantes. Quando li o referido livro, senti que de
á V. Exa. trouxe o que Minas tem, com sua assessoria de primeiro
escalão.

Quando falo no Alberto, demonstro o respeito que temos pelo nosso
Líder. No entanto, refiro-me também ao Fahim, Rodrigues, Adalciever
Lopes, mais jovem Deputado, intempestivo, mas amigo dos seus amigos.
Refiro-me ainda ao Antônio, ao Domingos e ao Arlen Santiago, do Norte.
Não é necessário citar o Jésus e os demais, pois entendo que foram
citados. Não é isso Dalmo? Esse menino que está a seu lado tem um
futuro brilhante. O querido Murilo Badaró, no Palácio, disse: "Em nome do
Gustavo Corrêa, saúdo todos os Deputados da Assembléia Legislativa". E
isso aí Murilo. O Carlos Eiói, que também está presente, conhece bem
esta Casa.

A Assembléia, no seu dever institucional, tornou-se uma Casa que não
abre mão da ética e, acima de tudo, do desejo de ver Minas sair na frente
de todos os outros Estados. Quem tem a felicidade de colocar o Estado
na situação em que hoje se encontra não poderia deixar de, nesta noite,
saudar o nobre Lindenberg. Encerro, Lindenberg, dizendo: "Tudo vale a
pena, quando a alma não é pequena".
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados
e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
especial de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada
na edição do dia 21/3/2006.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1$

LEGISLATURA, EM 21/2/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Jayro Lessa (substituindo este
ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a tratar de assuntos
de interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofícios das
seguintes autoridades, publicados no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: Alceu José Torres Marques, Procurador-
Geral de Justiça Adjunto Institucional (16112/2005); Jésus Trindade
Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Delegado-Geral de Polícia da
Polícia Civil do Estado (4 e 11/2/2006); Fernando Antônio Fagundes Reis,
Secretário Particular do Governador do Estado, e Elaine Martins Parise,
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica do Ministério Público do
Estado (4/2//2006); Rosalvo Ribeiro Mendes, Assessor de Gabinete da
Subsecretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria de Defesa
Social, e Frederico César Silva Meio, Coordenador Administrativo de
Gabinete da Secretaria de Defesa Social (21/1/2006); Sérgio Henrique
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Silva e outros, moradores do Município de Divisa Nova, Reinaldo Milan,
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo (SP), Walter
Gregório de Oliveira, Presidente da Associação dos Moradores e Amigos
do Bairro Pompéia, Rogério Filippetto de Oliveira, Chefe de Gabinete do
Secretário de Defesa Social (22/12/2005); Eduardo Betti Menezes,
Delegado-Geral de Polícia e Chefe do Detran-MG (27/12/2005); Régis
Lemos Júnior, Vereador à Câmara Municipal de Extrema (7/1//2006);
Ricardo Ávila de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Leopoldina, solicitando realização de reunião para debater a questão da
violência nesse Município; Elaine Martins Parise, Procuradora-Geral de
Justiça Adjunta Jurídica, prestando informações relativas ao
Requerimento n 9 5.853/2005, desta Comissão; carta anônima contendo
diversas denúncias. Passa-se à 22 Fase da 2 Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n g 2.827/2005 (relator: Deputado Leonardo
Moreira). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 5.871, 5.904 e 5.919 a 5.922/2005. Registra-se a
chegada do Deputado Weliton Prado. Passa-se à 3 2 Fase da 22 Pane da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (2), em que pede seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado solicitando-lhe estudar a
possibilidade de disponibilizar um helicóptero em caráter definitivo para a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Município de Governador
Valadares; e em que pede seja realizada reunião para ouvir o Chefe da
Polícia Civil do Estado; Padre João, em que solicita seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a violência no Município de Mariana,
especialmente quanto ao tráfico e ao uso de entorpecentes; Antônio
Andrade, em que solicita seja realizada reunião para discutir, em
audiência pública, a situação da segurança pública no Município de
Paracatu; Adalclever Lopes, em que solicita a realização de reunião para
ouvir o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
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George Hilton, em que solicita seja realizada reunião no Município de
Medina para discutir, em audiência Pública, o tema "Combate à violência
no Vale do Jequitinhonha". Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Antônio Júlio, Presidente - Sargento Rodrigues- Ana Maria Resende.

ATA DA 2 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 713/2006
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Ermano Batista, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 9s 2.920, 2.922, 2.930 e
2.937/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.921, 2.924, 2.925,
2.943, 2.944 e 2.945/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.917,
2.932 e 2.941/2006 (relator: Deputado George Hilton); 2.919, 2.927,
2.936, 2.938 e 2.94612006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.916,
2.926, 2.928, 2.934, 2.935 e 2.947/2006 (relator: Deputado Ermano
Batista); 2.915, 2.931, 2.939 e 2.942/2006 (relator: Deputado Gustavo
Corrêa); 2.918, 2.929, 2.940 e 2.948/2006 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão). 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 antijuridicidade, pela ilegalidde e pela
inconstitucionalidade, no 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.397/2005
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(relator: Deputado Ermano Batista); 2.830, 2.849 e 2.895/2005 (relator:
Deputado Ermano Batista); 2.890/2005 (relator: Deputado Gustavo
Corrêa). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,
os pareceres pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade,
no l Q tuno, do Projeto de Resolução n 2 2.888/2005 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 2.825/2005 na forma do
Substitutivo n Q 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.920/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Com a palavra, o Deputado Gustavo
Corrêa, relator do Projeto de Lei n Q 2.91512006 emite parecer, no 1 Q turno,
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
do referido projeto com a Emenda n Q 1, apresentada esta pela Deputada
Jô Moraes. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Corrêa, que
conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n 2 2.533/2005, no 1 O turno, o Presidente solicita vista da
referida matéria. Os Projetos de Lei ns 2.772 e 2.779/2005 são retirados
da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Lúcia Pacífico,
aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei n Q 2.836/2005 é retirado de
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado George Hilton,
aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência ao Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n 9s 2.887/2005
(relator: Deputado Sebastião Costa) e 2.889/2005 (relator: Deputado
Gustavo Corrêa); ao DER-MG o Projeto de Lei n 2 2.879/2005 (relator:
Deputado Sebastião Costa); ao Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira
o Projeto de Lei n 2 2.900/2005 (relator: Sebastião Costa). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
paareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei n 2s 2.883 e 2.892/2005 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 2.885/2005 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.897/2005 (relator: Deputado Ermano Batista). Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela
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antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei & 2.721/2005 (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Costa - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N2 16.798

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no
art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
proposição de lei em epígrafe, que dá nova redação ao inciso XVII do art.
3 Q da Lei n 2 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n2
48712006, publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006.

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

Fundamentação
O art. 1 9 da proposição visa modificar a hipótese de isenção do IPVA

disposta no inciso XVII do art. 3 0 da Lei nO 14.937, de 2003, relativa a
veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o utilize
exclusivamente para transporte escolar, na zona rural ou desta para a
zona urbana, contratado pela Prefeitura do Município onde seja prestado
o serviço. Com a alteração, cabe a isenção ainda que o veículo esteja
gravado com o ônus da alienação fiduciária, ou que o motorista detenha a
sua posse em decorrência de contrato de arrendamento mercantil ou
"leasing" por ele celebrado. Outra alteração prevista no mesmo inciso se
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refere à forma de contratação do motorista pela Prefeitura, que poderá
ser feita tanto individualmente como por meio de cooperativa. A
proposição também tem como objetivo, em seu art. 2, tornar mais claro o
entendimento sobre a exigência de utilização de faixa em veículo
destinado à condução coletiva de escolares, explicitando que é admitida a
utilização de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas
as demais especificações.

No entendimento da Secretaria de Estado de Fazenda, apresentado
nas razões do veto, na alteração proposta pelo art. 12 da proposição
deveria ter sido incluída a previsão da aplicação da mesma regra disposta
no § 32 do art. 32 da Lei n 2 14.937, de 2003, que determina que o veículo
utilizado como táxi, adquirido com reserva de domínio e, posteriormente,
retomado pelo credor alienante fiduciário, seja privado da isenção do
IPVA, que deverá ser pago pelo credor alienante fiduciário ainda no
exercício da retomada. Segundo a Secretaria, a aplicação dessa regra
traria maior segurança para o erário público. As razões do veto contêm
também o entendimento da Advocacia-Geral do Estado, que considera
que o art. 1 1 da proposição de lei fere o disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que não estabelece uma compensação
pela renúncia de receita. Para a Advocacia-Geral, o art. 2 Q da proposição
é inconstitucional, pois a pretendida utilização de faixa adesiva em
substituição à pintura do veículo invadiria a competência privativa da
União para legislar sobre regras de trânsito e transporte, nos termos do
inciso XI do art. 22 da Constituição da República.

Com relação ao art. 1 9 da proposição, acreditamos que a ausência da
regra específica para o dispositivo alterado, apontada pela Secretaria de
Estado de Fazenda, não traz prejuízo para a sua compreensão. Isso se
deve à existência de uma regra geral, disposta no § 32 do art. 2 Q da Lei n2
14.937, de 2003, que estabelece que, em se tratando de veículo usado
que não se encontrava anteriormente sujeito a tributação, considera-se
ocorrido o fato gerador na data em que se der o fato ensejador da perda
da imunidade ou da isenção. Consideramos também que a alteração
pretendida pelo art. 12 da proposição não configura concessão ou
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ampliação de benefício de natureza tributária, pois apenas evidencia o
entendimento já observado na jurisprudência, conforme consta na
justificação que acompanhou o projeto. Não há, portanto, a necessidade
de se observarem as condições estabelecidas pelo art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Quanto ao art. 2, entendemos que não há
invasão de competência, uma vez que o dispositivo apenas explicita uma
interpretação da regra contida no Código de Trânsito Brasileiro que já é
utilizada na prática.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição

de Lei n 16.798.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.693/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo - Asilo
João XXIII, com sede no Município de Januária.

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

Fundamentação
Fundado em 1967, no Município de Januária, o Asilo em referência é

uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e cuja finalidade,
estabelecida em estatuto, é a prática da caridade cristã através da
assistência social e promoção humana.

Para a consecução desse fim, mantém estabelecimento destinado a
abrigar idosos de ambos os sexos, com serviços de atendimento a
famílias e pessoas necessitadas - tais como assistência médica e
odontológica -, às quais propicia, também, apoio moral e instrução
religiosa.
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Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos oportuno

conceder-lhe título declaratório de utilidade pública, como
reconhecimento de seus esforços em prol da melhoria da qualidade de
vida.

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

2.693/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.819/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Asilo de Idosos Casa Frederico
Ozanam, com sede no Município de Diamantina.

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

Fundamentação
A entidade em causa, orientada pelos princípios da Sociedade de São

Vicente de Paulo, tem por objetivo a prática da caridade e solidariedade
cristãs, assistindo e auxiliando as pessoas necessitadas.

Sua maior atividade está na manutenção de estabelecimento destinado
a prover as necessidades fundamentais de pessoas idosas de ambos os
sexos, fornecendo-lhes abrigo, suporte material e espiritual.

Dentro de suas limitações, esforça-se para ajudar e prestar serviços a
famílias e outras pessoas despossuídas e à margem da sociedade.

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

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

2.819/2005, em turno único.
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Sala das Comissões, 20 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.832/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei n
2.832/2005 visa a declarar de utilidade pública o Clube de Mães Santa
Clara de Assis, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
O Clube de Mães Santa Clara de Assis possui como finalidade

primordial promover a integração de mães no contexto social e político do
Município de Ipatinga.

Para alcançar suas metas, promove cursos de formação pré-
profissionalizante, cria núcleos de produção que garantam oportunidades
de rendimento para mulheres de baixa renda ao mesmo tempo que
fomenta seu crescimento social e intelectual.

Celebra, também, convênios com órgãos públicos e privados, nacionais
ou estrangeiros, buscando proporcionar-lhes melhores condições de vida.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.832/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.848/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
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visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Setor Cinco - Amosc -, com sede no Município de Paiva.

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

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade a mobilização organizada dos

moradores da região do Município de Paiva, para desenvolver esforços
visando à melhoria das condições de vida.

Dentro da comunidade, tem um papel relevante na assistência às
famílias carentes, combatendo a fome e a pobreza, elaborando projetos
filantrópicos e fazendo campanhas para arrecadação de fundos.

Apresenta-se como representante autorizada dos moradores junto ao
poder público e à iniciativa privada e consolida esforço para implantar e
operar um sistema de radiodifusão comunitária, submetido aos
parâmetros legais, capaz de democratizar a informação e a comunicação.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.848/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.005/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.005/2006
altera a Lei Delegada n 2 37, de 13/1/89, que reestrutura a remuneração
do pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela



715
aprovação da matéria na forma apresentada.

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
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n 2 510/2006, a

proposição em tela institui verba indenizatória para os militares da ativa e
para os servidores em atividade integrantes do quadro efetivo da Polícia
Civil, da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e de Agente de
Segurança Socioeducativo. O objetivo da proposição é ressarcir esses
servidores das despesas relativas aos gastos com aquisição de
fardamento ou uniforme necessários ao desempenho de suas funções.
Segundo consta na referida mensagem, atualmente os militares do
Estado vêm arcando periodicamente com o ônus da aquisição e da
manutenção "em boas condições dos uniformes definidos como de posse
obrigatória, no regulamento próprio, nos termos do § 1 2 do art. 32 da Lei
Delegada n 2 37, de 1989". Na mesma situação se encontram os demais
servidores acima mencionados, por exercerem uniformizados as suas
funções, razão pela qual se propõe estender a eles a indenização ora
instituída.

O projeto em tela, portanto, em seu art. 1 2, altera o art. 32 da Lei
Delegada n 2 37, de forma a instituir verba indenizatória em valor
correspondente a 40% da remuneração básica do Soldado de 1 2 Classe,
a ser paga anualmente aos militares da ativa. Os arts. 2 Q e 32 da
proposição estendem o benefício aos servidores em atividade integrantes
do quadro efetivo da polícia civil, da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e de Agente de Segurança Socioeducativo e também aos
contratos temporários de prestação se serviço dessas categorias
profissionais. O art. 42, por sua vez, estabelece que as despesas relativas
à aplicação da lei correrão à conta das dotações orçamentárias do
orçamento corrente das instituições a que se vinculam os servidores
beneficiados.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A Comissão de
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Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria
na forma apresentada.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 17, define como
despesa obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o
ente a obrigação legal de sua execução por período superior a dois
exercícios. Com base na referida norma jurídica, portanto, a verba
indenizatória ora instituída constitui despesa de caráter continuado, razão
pela qual se faz necessário o atendimento dos pressupostos definidos em
seu art. 17, que estabelece que os atos que criarem ou aumentarem
despesa dessa natureza deverão ser instruídos com a estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em
vigor e nos dois subseqüentes, e com demonstrativo da origem dos
recursos para seu custeio.

Em atendimento ao disposto na LRF, o Governo do Estado enviou a
esta Casa, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag - ofício em que constam os valores correspondentes ao impacto
da medida proposta nas contas públicas do Estado. Segundo o ofício em
referência, o custo anual estimado da proposta em tela é de
R$31.983.187,00. A Seplag informou ainda que o acréscimo desse valor
aos gastos do Estado com pessoal não implica ultrapassar o limite de
49% da receita corrente líquida, estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, para gastos com pessoal no âmbito do
Executivo Estadual; cabe ressaltar, porém, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em seu art. 18, define como despesa de
pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com quaisquer
espécies remuneratórias pagas aos servidores públicos, o que, no caso
em questão, exclui a despesa instituída dos gastos dessa natureza.

Por essa razão, esta Comissão entende que a proposta em tela é
relevante e não encontra óbice na legislação pertinente à matéria
financeira e orçamentária, razão pela qual deve ser aprovada por esta
Casa.

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

3.005/2006, no l Q turno.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dinis Pinheiro - José Henrique -

Sargento Rodrigues - Ricardo Duarte.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.005/2006

Comissão de Administração Pública
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.005/2006

altera a Lei Delegada n 2 37, de 13/1/89, que reestrutura a remuneração
do pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A proposição em epígrafe cria para os militares estaduais da ativa

indenização para aquisição e manutenção de fardamento, no valor
correspondente a 40% da remuneração básica do Soldado de 1 2 Classe,
a ser paga anualmente no mês de abril.

Tal benefício é estendido ao aluno de curso de formação e aos
servidores da ativa pertencentes ao Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Polícia Civil, à Carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
criada pela Lei n 2 14.695, de 30/7/2003, à Carreira de Agente de
Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6 9 da Lei n9 13.720, de
27/9/2000, à Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, criada
pela Lei n2 15.302, de 10/8/2004, bem como aos Agentes de Segurança
Penitenciário e aos Agentes de Segurança Socioeducativos contratados
temporariamente com base no disposto no art. 11 da Lei n 2 10.254, de
20/7/90, na proporção da vigência do contrato.

Com essa medida, pretende-se indenizar os militares da ativa pelos
gastos que efetuam para aquisição e manutenção de fardamento.
Segundo informação prestada pelo Chefe do Executivo na mensagem
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enviada a esta Casa, os demais servidores abrangidos pela proposta
também realizam despesas com material necessário ao desempenho de
suas funções, fazendo jus ao benefício.

Uma vez que não há óbice jurídico à aprovação da matéria, conforme
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, resta-nos dizer que,
no mérito, a proposta é justa e equilibrada.

As despesas efetuadas pelos referidos servidores certamente
comprometem o seu orçamento pessoal. Os vencimentos do setor
público, em regra, por diversas razões conjunturais, não atingem os
patamares desejados. Havendo despesas para o exercício da função, tais
vencimentos se reduzem ainda mais, com prejuízo para a qualidade de
vida do servidor e de sua família.

Os agentes estatais, para além de condições adequadas de trabalho e
de um ambiente laboral fraterno e saudável, precisam ser devidamente
remunerados. A reunião desses fatores não só favorece a situação
pessoal do servidor, mas também resulta em serviços públicos mais
eficientes, beneficiando, em última análise, a própria sociedade.

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

3.005/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Antônio Júlio - Dinis Pinheiro -

Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.796/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n2
2.796/2005 dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público
do Estado, nos termos do ai. 37, inciso XI, c/c o ai. 93, inciso V, da
Constituição Federal.

A proposição foi aprovada no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, e
retorna agora a esta Comissão para receber parecer no 2 turno, nos
termos regimentais.
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Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em epígrafe dispõe sobre o subsídio dos membros do

Ministério Público do Estado, ajustando as remunerações aos ditames da
Constituição da República, em especial, ao que dispõem o art. 39, § 42, e
o art. 128, § 5, 1,

Saliente-se que a regulamentação dessa matéria não é novidade em
nossa Federação. A União já fixou o subsídio do Procurador-Geral da
República por meio da Lei n 2 11.144, de 26/7/2005, assegurando-lhe o
mesmo valor que o do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Vários Estados já disciplinaram a matéria ou a apreciam nas respectivas
Casas Legislativas. A Bahia, por exemplo, já fixou o subsídio dos
Procuradores de Justiça, com a devida repercussão no subsídio dos
demais membros do Ministério Público - Lei n 2 9.293, de 3/1/2005. O
Governo do Pará promulgou a Lei n 2 6.764, de 14/11/2005,
estabelecendo o subsídio dos Procuradores de Justiça desse Estado
idêntico ao previsto na proposição em exame. No Mato Grosso, a
Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável à aprovação
da proposição que fixa o subsídio do Procurador-Geral desse Estado nos
mesmos patamares que o do projeto em exame. Na mesma linha, tramita
projeto de lei no Estado de Rondônia.

Assim, ao aprovar a matéria na forma do Substitutivo n 2 1, o Estado de
Minas Gerais apenas acompanha os demais entes da Federação,
assegurando aos membros do Ministério Público estadual tratamento
similar àquele de que gozam os integrantes do "parquet" de outras
unidades da Federação.

Não vislumbramos a necessidade de nenhuma contribuição para o
aperfeiçoamento da proposição nesta fase da tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação em 2 Q turno do Projeto

de Lei n 2 2.796/2005, na forma do vencido, a seguir apresentado.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Dinis
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Pinheiro - Ricardo Duarte - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI N 2 2.796/2005
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O subsídio do Procurador de Justiça será de R$22.111,25 (vinte

e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos) a partir de l Q de
janeiro de 2006.

Parágrafo único - A fixação do subsídio em parcela única não impede o
pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

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

Parágrafo único - A diferença decorrente da fixação do subsídio prevista
no "caput" deste artigo será paga de forma parcelada, conforme o
regulamento expedido pelo Procurador-Geral de Justiça, observada a
disponibilidade orçamentária do órgão.

AI. 32 - Ficam fixados os demais subsídios da carreira do Ministério
Público, guardando-se a diferença de 5% (cinco por cento) entre o
subsídio de cada nível e o do imediatamente interior, com base no valor
estabelecido para o subsídio do Procurador de Justiça.

Art. 42 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.

Art. 52 - A implementação do disposto nesta lei observará o disposto no
art. 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2006

ATAS
ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 1 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 21/3/2006
Presidência do Deputado Gustavo Corrêa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase (Expediente):
Ata - Correspondência: Mensagem n 2 534/2006 (encaminha o Projeto de
Lei n2 3.068/2006), do Governador do Estado - Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.069 a
3.074/2006 - Requerimentos n2s 6.219 a 6.262/2006 - Requerimentos do
Deputado Alencar da Silveira Jr. e das Comissões de Participação
Popular, de Política Agropecuária e de Transporte - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura, de
Educação, de Meio Ambiente e de Transporte - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - 22 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Política
Agropecuária e de Transporte; aprovação - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
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Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Corrêa) - As 14h1min, 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. 22-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2- Secretária "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Ronaldo, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 534/2006
Belo Horizonte, 17 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso VI do art. 90, da Constituição do
Estado, projeto de lei que altera a Lei Delegada n Q 53, de 29 de janeiro de
2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Os principais objetivos deste projeto de lei estão detalhados na
Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
que o acompanha.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me levam
a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o presente projeto
de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 7 de março de 2006.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, que altera a

Lei Delegada n. 53, de 29 de janeiro 2003, que dispõe sobre a Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e dá outras
providências.

A alteração na organização da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento tem em vista a otimização do atendimento
prestado ao setor agropecuário do Estado, bem como o cumprimento das
diretrizes e prioridades definidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI e da missão da Secretaria estabelecida no seu Plano
Diretor, a saber: a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do
Agronegócio e do Meio Rural Mineiro.

Tais modificações propiciarão o desenvolvimento e ampliação da
capacidade do órgão em formular e implementar políticas públicas
voltadas ao setor agrícola mineiro, com foco na agricultura familiar, tão
relevante para a economia estadual. Importância essa dada em razão da
quantidade de estabelecimentos agropecuários familiares (77,3%) e a
fração por estes ocupada do território estadual (30,2%), da sua
participação na receita agropecuária (24,6%), do papel desenvolvido na
produção dos principais alimentos básicos para o consumo da família
e/ou para o mercado, da ocupação de grande parte da população rural
(65%) e da segurança alimentar a estes conferida, entre outros.

Para tanto, estão sendo criadas a Superintendência de Apoio à
Agricultura Familiar e a Diretoria de Desenvolvimento Rural, subordinada
àquela, e a Assessoria Jurídica. Além disso, para conformação à
estrutura proposta, está sendo remanejada uma diretoria da estrutura
atual para a Superintendência a ser criada, bem como modificada a
nomenclatura de algumas unidades administrativas.

Com vistas à operacionalização dos trabalhos a serem desenvolvidos
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pelas novas unidades administrativas, estão sendo criados os seguintes
cargos de provimento em comissão no Quadro Especial de Pessoal da
Administração Direta do Poder Executivo: um de Assessor Jurídico-
Chefe, três de Assessor Jurídico, um de Diretor II, um de Diretor 1, um de
Assessor II e dois de Assessor 1.

Certo de que tais alterações proporcionarão maior dinamismo e
efetividade em ações da administração pública do Estado de Minas
Gerais, principalmente nas relativas a um segmento tão importante do
setor agropecuário mineiro, e também ampliarão a participação do Estado
no processo de desenvolvimento sustentável do meio rural mineiro,
renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de apreço
e consideração.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.068/2006
Altera a Lei Delegada nQ 53, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre

a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 1- O art. 32 da Lei Delegada n 9 53, de 29 de janeiro de 2003, que

dispõe sobre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 - .....................................................
- Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Apoio Administrativo;
V - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VI - Superintendência de Política e Economia Agrícola;
VII - Superintendência de Segurança Alimentar;
VIII - Superintendência de Apoio à Agricultura Familiar;

AI. 2 - Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de provimento em
comissão da Administração Direta do Poder Executivo, de que trata o art.
1 2 da Lei Delegada n 9 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
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cargos:

- um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo GF-09;
II - três cargos de Assessor Jurídico, código MG-1 8, símbolo AT-1 8;
III - um cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;

- um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-1 2;
VI - dois cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolol 0/A.
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento

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

Art. 3 - Para o atendimento as despesas decorrentes da aplicação
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de
R$183.377,82 (cento e oitenta e três mil trezentos e setenta e sete reais e
oitenta e dois centavos), observado o disposto no art. 42 da Lei Federal
n 2 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, encaminhando os resultados dos Programas 0178 -
Desenvolvimento do Ensino Superior - e 0179 - Atendimento à Educação
Infantil. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Secretário de Agricultura, prestando informações
relativas a requerimento da Comissão de Política Agropecuária
encaminhado pelo Ofício n Q 262/2006/SGM. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Secretário de Agricultura, prestando informações
relativas ao Requerimento n 9 5.802/2005, do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Athos Avelino Pereira, Prefeito Municipal de Montes Claros,
solicitando seja realizada audiência pública para tratar das dificuldades
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financeiras por que passam os Municípios mineiros. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Juarez José Muniz, Presidente da Câmara Municipal de
ltuiutaba, encaminhando requerimento da Vereadora Suzana Evangelista
Modesto dos Santos e do Vereador Marcos William Almeida Drummond,
no qual agradecem a presença da Comissão de Segurança Pública em
audiência pública realizada nesse Município.

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da Feam, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 5.290/2005, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia da Ouvidoria-Geral
do Estado, solicitando maiores informações sobre arbitrariedades
relatadas na pág. 7 da Nota Taquigráfica n 2 537.379, de 23/6/2005, que
estariam ocorrendo no Município de Resplendor.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.530/2005, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Angela M. Mesquita Fontes, Subsecretária de Planejamento da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, comunicando a esta
Casa a celebração do Convênio n g 068/2005, entre a Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres - PR - e a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes do Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor-Coordenador-Geral
do Sindieletro-MG - encaminhando o vídeo "Terceirização - a escravidão
em versão neoliberal' com vistas à sua ampla divulgação. (- A Comissão
do Trabalho.)

Dos professores e servidores da Escola Estadual Comendador
Nascimento Nunes Leal, manifestando seu reconhecimento a esta Casa
pela iniciativa da Proposta de Emenda à Constituição & 96/2006. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n 2 96/2006.)

2? Fase (Grande Expediente)
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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 3.069/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente
Despertar - Ascobede -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Beneficente Despertar - Ascobede -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Márcio Passos
Justificação: A Associação Comunitária Beneficente Despertar -

Ascobede -, sediada no Município de Belo Horizonte, tem a finalidade de
promover o desenvolvimento da comunidade através de obras e ações
assistenciais, culturais e desportivas.

- 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 3.070/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São

Francisco, com sede no Município de Cássia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro São Francisco, com sede no Município de Cássia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Márcio Passos
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro São Francisco,

com sede no Município de Cássia, tem a finalidade de promover e
desenvolvimento da comunidade por meio da realização de obras e
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ações, como atividades assistenciais, culturais e desportivas.

- 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 3.071/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Segurança Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Zé Maia
Justificação: A referida entidade possui como finalidade primordial

congregar as lideranças comunitárias, conjuntamente com as autoridades
policiais e de órgãos do sistema de defesa social, para planejar ações
integradas de segurança que resultem na melhoria da qualidade de vida
dos moradores do Município de Itapagipe.

Para alcançar seus objetivos, promove palestras, conferências e
debates visando à implantação de programas de instrução e divulgação
de ações de autodefesa direcionadas à comunidade local; coordena,
fiscaliza e colabora com as associações, comissões, entidades religiosas,
educacionais e o poder público na manutenção e melhoria das
instalações, dos equipamentos, dos armamentos e das viaturas públicas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas ao projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.072/2006
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São José, com sede

no Município de São Domingos do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

'-4
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical São

José, com sede no Município de São Domingos do Prata.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Zé Mala
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Corporação Musical São José, entidade civil sem fins lucrativos
que tem por finalidade primeira manter e administrar uma banda de
música e uma escola para o ensino da música.

Entre outras iniciativas, destacamos que ela incentiva os jovens a
freqüentar aulas de música, visando à sua socialização; contribui para a
formação de músicos profissionais; promove ensaios para os
instrumentistas; faz apresentações em cerimônias cívicas e religiosas,
como também em eventos populares e recreativos promovidos na
comunidade, em outras partes do Município e, quando possível, fora dele.

Isto posto, solicitamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N g 3.073/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Santa

Luzia, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais Santa Luzia, com sede no Município de Campina
Verde.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Zé Mala
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais Santa Luzia foi

constituída em 25/1012001, no Município de Campina Verde. Tem por
finalidade idealizar e executar projetos, em parceria com o poder público
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e a iniciativa privada, que beneficiem as atividades agropecuárias
desenvolvidas no Município. Para obtenção de melhores resultados,
promove cursos para conhecimento de novas técnicas de mercado, o
fortalecimento do espírito de união entre os associados, faz reivindicação
de melhorias para a região, tais como a conservação das estradas
vicinais para escoamento da produção.

Na área de assistência social, desenvolve também importante trabalho,
pois dá assistência às famílias carentes, à criança, ao adolescente e ao
idoso portadores de deficiência física.

Com esses apontamentos, estamos confiantes de que os colegas
parlamentares haverão de prestar apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.074/2006
Dá a denominação de Risoleta Neves à Escola Estadual do Município

de Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica denominada Risoleta Neves a Escola Estadual situada na

Rua França, s/n 2 , Bairro Santa Cecília, no Município de Esmeraldas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: Este projeto tem como finalidade homenagear Dona

Risoleta Neves, e, principalmente, perpetuar sua história nos estudantes
e na comunidade do Município de Esmeraldas.

Durante os governos Tancredo Neves e Hélio Garcia, presidiu o Serviço
Voluntário de Assistência Social - Servas -, realizando um trabalho de
grande repercussão na área de assistência à população carente. Foi
também Coordenadora Estadual do Programa Nacional do Voluntariado
da Legião Brasileira de Assistência.

Em São João dei-Rei, terra natal de seu marido, Tancredo Neves,
fundou as creches Centro Infantil Risoleta Neves, no Bairro Senhor dos
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Montes, e o Centro Infantil Celina Viegas, no Bairro Tejuco.

Companheira inseparável de Tancredo Neves, foi grande estimuladora
de sua vida pública e acompanhava, de forma discreta, todos os seus
passos, colaborando na retomada da democracia no País. Sua atuação
consagrou-a como exemplo de mulher na política brasileira, forte, serena,
solidária e determinada.

Diante das razões apresentadas, contamos com o apoio deste
Parlamento para a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.219/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado

ao Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -
pedido de providências para viabilização de estudo aprofundado das
possibilidades de implantação de um "campus" avançado da referida
Universidade no Município de Corinto.

N 9 6.220/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para
viabilização de estudo aprofundado sobre as possibilidades de
implantação de um "campus" avançado da Unimontes no Município de
Corinto. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

NP 6.221/2006, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o
convênio que será assinado entre o Estado e o Município de Corinto,
visando à instalação do Centro Integrado de Atendimento à Criança,
Adolescente e Família - Ciacaf -, no local da antiga Escola Agrícola do
Município. (- A Mesa da Assembléia.)

N 2 6.22212006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Waldenizi de L. Sarno O.
Santos, Diretora Administrativa da Apae - Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de Maria da Fé, pela passagem dos 25 anos de
fundação da instituição. (- A Comissão do Trabalho.)
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N 2 6.223/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Lindenberg,
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais - Ceppo -, pela pose de sua nova diretoria. (- A Comissão de
Transporte.)

N 9 6.224/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Pedro Paulo Chaib de
Souza, produtor de café do Município de Carmo de Minas,por ter obtido o
l Q lugar no 1SQ15Q Prêmio Brasil de Qualidade do Café para "Espresso". (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N 9 6.225/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Ellen Gracie Northfleet,
Ministra do Supremo Tribunal Federal por sua eleição para o cargo de
Presidente dessa Corte. (- A Comissão de Administração Pública.)

N 9 6.226/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Caldas pelo
transcurso do 183 2 aniversário do Município.

N 2 6.227/2006, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Maria do
Suaçuí pelo transcurso do 82 aniversário de emancipação do Município.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N 9 6.228/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Segismundo Pereira, em
Uberlândia.

N O 6.229/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Santa Luzia, em Uberlândia.

N 9 6.230/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Patrimônio, em Uberlândia.

N Q 6.231/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
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Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Planalto, em Uberlândia.

N 9 6.232/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Dona Zulmira, em Uberlândia.

N 2 6.233/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Tibery, em Uberlândia.

N 9 6.234/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Tocantins, em Uberlândia.

N o 6.235/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Custódio Pereira, em
Uberlândia.

N 9 6.236/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro Luizote de Freitas, em
Uberlândia.

N 9 6.237/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando ao Secretário de
Desenvolvimento Social seja autorizada a implantação do Programa
Campos de Luz no poliesportivo do Bairro São Jorge, em Uberlândia. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N 2 6.238/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que seja editado
o regulamento a que se referem os arts. 16 e 17 da Lei n o 15.956. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N 2 6.239/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas ao afastamento dos
policiais denunciados por tortura contra jovens no Município de Marilac. (-
A Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.240/2006, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado
apelo à Secretária de Cultura com vistas à liberação de recursos para
restauração de casarão em Montes Claros.
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N 9 6.241/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada aos Corregedores das Polícias Civil e Militar cópia das
notas taquigráficas da reunião em que policiais foram denunciados por
tortura contra jovens no Município de Marilac.

N 9 6.242/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
encaminhada ao Ministério Público cópia das notas taquigráficas da
reunião em que policiais foram denunciados por tortura contra jovens no
Município de Marilac.

N 9 6.243/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
formulado apelo aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados e aos Senadores e Deputados Federais eleitos pelo Estado
com vistas a que trabalhem pela aprovação do Projeto de Lei Federal n
4.559/2004, que dispõe sobre o combate à violência contra a mulher.

NO 6.244/2006, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Reitor da Uemg com vistas a que seja estudada a
viabilidade da criação do mestrado em Engenharia Ambiental nessa
instituição.

N 2 6.245/2006, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo a representante do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM - no Estado com vistas à realização de
vistorias nas fontes e parques de águas minerais de Cambuquira,
Caxambu, Lambari e Araxá.

N O 6.246/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado sejam os Municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte do Estado incluídos no programa de expansão de telefonia celular
em caráter prioritário.

NO 6.247/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de José Gonçalves de Minas incluído no
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

NO 6.248/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Leme do Prado incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.249/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
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do Estado seja o Município de Santo Hipólito incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.250/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Santo Antônio do Rio Abaixo incluído no
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 9 6.25112006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Pratinha incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

NO 6.252/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Santana de Pirapama incluído no
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

NO 6.253/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de São Sebastião do Rio Preto incluído no
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.254/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Virgem da Lapa incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.255/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Presidente Kubitschek incluído no
programa de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.25612006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Inimutaba incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 9 6.25712006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Presidente Juscelino incluído no programa
de expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.258/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Chapada do Norte incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N O 6.259/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Japaraíba incluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

N 9 6.26012006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
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do Estado seja o Município de Araçaí incluído no programa de expansão
de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.261/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Berilo incluído no programa de expansão
de telefonia celular em caráter prioritário.

N 2 6.262/2006, da Comissão de Transporte, solicitando ao Governador
do Estado seja o Município de Monjolosincluído no programa de
expansão de telefonia celular em caráter prioritário.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando seja instalado um
retransmissor da TV Assembléia no Município de Itabirito.

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja realizada
reunião no Plenário desta Casa com vistas ao lançamento da Campanha
da Fraternidade de 2006. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa Requerimentos das Comissões
de Política Agropecuária e de Transporte.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Assuntos Municipais, de Cultura, de Educação, de Meio Ambiente e de
Transporte.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 P do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar esta
parte da reunião à realização do 52 Fórum das Aguas para o
Desenvolvimento de Minas Gerais.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
22 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 11 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e
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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
n2s 6.240/2006, da Comissão de Cultura, 6.241 a 6.243/2006, da
Comissão de Direitos Humanos, 6.24412006, da Comissão de Educação,
6.245/2006, da Comissão de Meio Ambiente, e 6.246 a 6.262/2006, da
Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente -
aprovação, na 4 Reunião Ordinária, em 15/3/2006, do Projeto de Lei n2
2.23412005, do Deputado Durval Angelo; de Transporte - aprovação, na
21 Reunião Ordinária, em 14/3/2006, dos Requerimentos n os 6.100 a
6.104, 6.118 a 6.122 e 6.142 a 6.146/ 2006, do Deputado Sebastião
Helvécio, e 6.13912006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos
Municipais - aprovação, na 1 2 Reunião Ordinária, em 15/3/2006, dos
Requerimentos ns 5.866, 5.867, 5.892, 5.893, 5.933. 5.957, 6.030 a
6.037 e 6.039/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.868 e
5.932/2005, do Deputado Domingos Sávio, 5.870/2005, do Deputado
Doutor Ronaldo, 5.881, 5.886 e 5.887/2005, da Comissão de Participação
Popular, 5.907/2005, da Deputada Ana Maria Resende, 5.91612005, da
Comissão de Saúde, 5.951, 5.952, 6.052 e 6.053/2006, do Deputado
Antônio Andrade, 5.96112006, do Deputado Gustavo Valadares,
5.963/2006, do Deputado Jayro Lessa, 5.997 a 6.005 e 6.019 a
6.027/2006, do Deputado Antônio Andrade, 6.048 e 6.049/2006, da
Deputada Ana Maria Resende, 6.059 a 6.069 e 6.091 e 6.09212006, do
Deputado Doutor Viana, 6.111 a 6.114 e 6.134 a 6.137/2006, do
Deputado Arlen Santiago, e 6.129 a 6.133/2006, do Deputado Antônio
Andrade; de Educação - aprovação, na 2 Reunião Ordinária, em
16/3/2006, dos Projetos de Lei n 2s 2.74112005, do Deputado João Leite,
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2.820/2005, do Deputado Weliton Prado, e dos Requerimentos n9s
6.038/2006 e 6.147/2006 do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.043, 6.071
e 6.116/2006, do Deputado Doutor Viana, 6.075/2006, do Deputado Sávio
Souza Cruz, 6.083, 6.084 e 6.123/2006, do Deputado Weliton Prado,
6.087/2006, da Comissão de Direitos Humanos, e 6.128/2006, da
Deputada Ana Maria Resende; e de Cultura - aprovação, na 2 2 Reunião
Ordinária, em 14/3/2006, dos Requerimentos n 2s 5.984, 5.985 e
5.991/2006, da Comissão de Participação Popular. (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política Agropecuária,

em que solicita seja encaminhado ao Ministro de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Sr. Roberto Rodrigues, pedido escrito de
informação sobre as medidas que vêm sendo tomadas em relação à gripe
aviária e ao mal da vaca louca. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Coordenador-Geral do DNIT-MG pedido escrito de
informação sobre a operação tapa-buraco ou recapeamento da Rodovia
367, trecho ltaobim-Jequitinhonha. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 22, 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 dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
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COOPERATIVISMO, EM 21/2/2006

As 141h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Laudelino Augusto e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Lúcia
Pacífico e o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Eduardo
Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais publicado no "Diário do Legislativo" de 11/2/2006. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos de autoria dos Deputados Laudelino
Augusto, Sargento Rodrigues e Paulo Piau solicitando sejam ouvidos os
participantes da reunião, com a finalidade de se discutir a situação das
cooperativas que atuam no ramo de consumo; solicitando seja realizada
reunião para se discutir a situação das cooperativas que atuam nos
ramos educacional, habitacional e do trabalho; solicitando seja realizada
reunião para se discutirem os ramos do cooperativismo em
desenvolvimento: produção, mineral, infra-estrutura, turismo e lazer. A
Presidência interrompe a 1 Pane da reunião para ouvir o Vereador Délio
Malheiros, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do
Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte; os Srs. Ronaldo
Scucato, Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - Ocemg -; José Merched Chaar, Presidente da
Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas - OCB-AM - e do
Sescoop-AM; Matusalém Dias Sampaio, Presidente da Cooperativa de
Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda. - Consul -; Joaquim José
de Oliveira Silva, Presidente da Cooperativa de Consumo dos Moradores
da Região Inconfidentes Ltda. - Cooperouro -; Davidson Pires de Lima,
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Presidente da Cooperativa Editora e de Cultura Médica Ltda. -
Coopmed -; José Maurício Carvalho Lemos, Diretor Administrativo
Financeiro da Coopmed; Eunice Maria Starling, Gerente-Geral da
Coopmed; João Batista Mendes, Diretor-Presidente da Cooperativa de
Consumo dos Empregados da Cia. Vale do Rio Doce e Entidades
Vinculadas Ltda. - Coopervale -; Adilson Magalhães, Diretor
Administrativo-Financeiro da Coopervale; Rogério Alvarenga - Diretor
Comercial da Coopervale; Luiz Gonzaga Campos, Presidente da
Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER-MG Ltda. - Coopeder -;
Almir de Figueiredo Murta, Diretor Financeiro da Cooperativa de
Consumo dos Funcionários das Empresas Acesita Ltda. - Associa -;
Gustavo Tertuliano, Diretor Comercial da Associa; Marinete Silva de
Azevedo, Presidente da Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de
Serviços em Transporte Rodoviário - Transcop Ltda.; Tarcísio Moreira
Soares - Administrador da Transcop Ltda.; Tánia Maria dos Santos
Alvarenga, Presidente da Cooperativa Mista de Consumo e Trabalho dos
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Minas Gerais -
Cooavemig -; José Antônio Campidel, Diretor Administrativo da
Cooavemig; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia; e Wagner Dias da Silva, Assessor da Frente Parlamentar do
Cooperativismo da ALMG; que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente tece as considerações iniciais e concede a palavra ao Sr.
Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - Ocemg -; 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, 16 de março de 2006.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Marlos Fernandes.
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES WS
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16.798; 16.872 E 16.882, EM 8/3/2006

As 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Tereza Lara (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCd0B) e os Deputados George Hilton e Célio
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado George Hilton, 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 a discutir e votar proposições da Comissões. Passa-
se à 1 Q Fase da 2 2 Parte 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 manutenção dos Vetos Parciais às Proposições de
Lei ns 16.872 (relatora: Deputada Elisa Costa) e 16.882 (relator:
Deputado George Hilton), em turno único. O parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n2 16.798, em turno único, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Célio
Moreira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária, segunda-feira, dia 13/2/2006, às 10 horas, com a
finalidade de apreciar o Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n
16.798, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira - Maria Tereza Lara.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 19 LEGISLATURA, EM 9/3/2006
Às 9h41 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim

Sawan, Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio,
por indicação da Liderança do PMDB), Célio Moreira e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo, respectivamente, os Deputados Antônio Genaro e
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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 Adalclever 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 a matéria constante na pauta. Passa-
se à 1 2 Fase da 2 Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição
das Emendas flQ5 1 a 6 apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n2
2.796/2005, em 1 2 turno (relator: Deputado Fahim Sawan). 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 março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ricardo Duarte. -	 -
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 0

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM
14/3/2006

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 na pauta e comunica o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado
a seguir: Projeto de Lei n 9 2.883/2005 (Deputada Vanessa Lucas), em
turno único. Passa-se à 1 4 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação do Projeto de Lei n2 1.955/2004, no 2 Q turno, na forma do
vencido no 12 turno (relatora: Deputada Vanessa Lucas) . Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
5.984, 5.985 e 5.99112006. Passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Gil Pereira em que solicita seja formulado
apelo à Secretária de Estado de Cultura, Maria Eleonora Barroso Santa
Rosa, solicitando a liberação de recursos financeiros para a restauração
do Casarão de Montes Claros, e do Deputado Ricardo Duarte em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão em conjunto com a
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na cidade de Uberlândia,
para se discutir a situação atual dos conservatórios de música
pertencentes á rede estadual de ensino de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gil Pereira, Presidente - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/3/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio

Moreira, Márcio Kangussu e Leonardo Quintão (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 Leonardo 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 a matéria constante na pauta
e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
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designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.825/2005,
em 12 turno (Deputado Olinto Godinho); e 2.33612005 (Deputado Célio
Moreira). Passa-se à 2 4 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n9s 6.100 a 6.104, 6.118 a 6.122, 6.139 e
6.142 a 146/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Célio Moreira (3), em que solicita sejam
realizadas audiências públicas para discutir as implicações e os prejuízos
da interdição da ponte sobre o Córrego Leitão, localizado na BR-135, no
Km 659, entre o Distrito de São José da Lagoa e a cidade de Curvelo;
para discutir, na cidade de Corinto, o andamento dos projetos do Pró-
Acesso, principalmente na MG-220, que liga o trecho de Santo Hipólito a
Monjolos; e ao Governador do Estado a inclusão dos Municípios de São
Sebastião do Rio Preto, Virgem da Lapa, Santo Hipólito, Santo Antônio do
Rio Abaixo, Pratinha, Monjolos, Leme do Prado, José Gonçalves de
Minas, Berilo, Japaraíba, Chapada do Norte, Presidente Kubitschek,
Inimutaba, Araçaí, Santana de Pirapama e Presidente Juscelino para
receberem sinal de telefonia celular; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja realizada audiência pública, no Município de Caldas, para discutir as
ações necessárias ao asfaltamento do trecho da rodovia estadual que liga
o Município de Andradas ao Distrito de Pocinhos do Rio Verde; do
Deputado Márcio Kangussu (2), em que solicita seja priorizada a
implantação de telefonia celular nos Municípios dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; e seja enviado ofício ao
DNIT-MG solicitando informações sobre a operação tapa-buraco e o
recapeamento da Rodovia 367, no trecho ltaobim - Jequitinhonha.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
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Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Roberto Carvalho.

ATA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 14/3/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Elisa

Costa e Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião
e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a obter informações e debater os critérios de
funcionamento do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR-MG,
que tem como órgão executor o Idene, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcelo Correia de Moura
Baptista, Diretor-Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, publicado no
"Diário do Legislativo" de 11/3/2006. A Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais foram designadas as relatoras
citadas a seguir: Projetos de Lei ns 2.324, 2.819, 2.848, 2.865 e
2.874/2005 (Jã Moraes) em turno único; 2.695 e 2.845/2005 (Elisa
Costa), em turno único. Estão presentes, também, os Deputados Márcio
Kangussu, Rogério Correia e Padre João. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir a Sra. Elbe Brandão, Secretária de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas; dos Srs. Walter Antônio Adão, Diretor-Geral
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene-; Arnaldo Severino, Coordenador do Projeto PCPR; Ricardo
Veloso, Diretor de Programas e Projetos do Idene; Vilson Luiz da Silva,
Diretor-Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Ronaldo Cardoso de Lima,
Assessor-Técnico da Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar - Fetral -; Vanderlei Martini, Representante Nacional do
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -; e Sra. Márcia
Miranda Soares, técnica especialista em políticas públicas da Secretaria

ai



746
de Estado de Planejamento, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se, nesse momento, a presença do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que tece comentários sobre o assunto objeto da reunião e,
impossibilitado de permanecer na reunião, retorna a Presidência à
Deputada Elisa Costa, e apresenta requerimento em que solicita seja
realizada audiência pública para se debater a situação dos deficientes
mentais do Estado de Minas Gerais. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A Deputada Elisa Costa, como autora do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais;
logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e
das demais pessoas presentes, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa.

ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19

LEGISLATURA, EM 15/3/2006
Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval

Angelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar, Ermano Batista e Sargento
Rodrigues (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta
a reunião 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 ouvir vítimas e
testemunhas de violações de direitos humanos praticadas por agentes
públicos. A Presidência interrompe a 1 1 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Ten.-Cel Carlos Roberto Lopes, Subcorregedor da PMMG,
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representando o Cel. PM Cézar Romero Machado Santos, Corregedor
da Polícia Militar de Minas Gerais; José Francisco da Silva, Ouvidor da
Polícia do Estado de Minas Gerais; Walter Guedes e Silva, Assessor
Jurídico da Ouvidoria da Polícia; José Ronald Vasconcelos de Albergaria,
Coordenador do CAO-PJIJ-MG-Coordenadoria das Promotorias de
Justiça Especializada dos Direitos Humanos da Defesa da Infância e da
Juventude de Minas Gerais; as Sras. Márcia Maria de Raiva Borges
Martini, Diretora de Promoção dos Direitos Humanos e Inclusão Social da
Subsecretaria de Promoção dos Direitos Humanos de Minas Gerais,
representando Eliana Benício Siqueira, Superintendente da Criança e do
Adolescente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese; Maria Emília da Silva, Coordenadora do Programa de
Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte; o Sr. José
Luiz Barbosa, Presidente da Aspra; a Sra. Maria Antônia Pimentel e o Sr.
José Carlos de Lima, do Conselho Tutelar de Itanhomi; as Sras. Heloísa
Greco; Núbia Braga, Frota. da UNI-BH; e Dutsã Tópitiro, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 31 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita seja realizada
audiência pública em Pouso Alegre para debater violações de direitos
humanos, especialmente, violação ao direito a um meio ambiente
saudável, por parte da empresa MS Metais, sediada nesse Município.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Rogério Correia.
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ATA DA 4? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 15/3/2006

Às 91h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite, Márcio Kangussu e Sávio
Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - RJ -, publicado no
Diário do Legislativo" de 9/3/2006. Passa-se à 1 0 Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 48/2003 na
forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Sávio Souza Cruz, que
conclui pela rejeição do Substitutivo n9 1 ao Projeto de Lei n 2 2.312/2005,
no 12 turno, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, concede vista do
parecer. Passa-se à 22 Fase da 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 n2 2.234/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e a votação,
é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n 2 2.809/2005.
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 Laudelino Augusto, em que pleiteia seja enviado ofício ao
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM-MG - solicitando
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sejam realizadas vistorias nas fontes e nos parques de águas minerais
de Cambuquira, Caxambu, Lambari e Araxá, objeto do Edital n 2 4/2005,
da Codemig; Laudelino Augusto e João Leite, em que solicitam seja
realizada visita às instalações da pedreira lavrada pela empresa
Construtora Martins Lanna Ltda., localizada na Fazenda Rancho Novo,
em Contagem. 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 março de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Doutor Ronaldo - Sávio

Souza Cruz.
ATA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 15/3/2006

Às 101h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Ermano Batista, José Henrique 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. Fernando Sertã Meresi,
Analista de Planejamento e Orçamento do Ministério de Desenvolvimento
Agrário (9/3/2006); Dimas Wagner Lamounier, Superintendente, Max
Fernandes dos Santos, Gerente de Mercado e Almir Márcio Miguel,
Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica
Federal (10/3/2006) e Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete
da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (11/3/2006). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

rs
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os relatores citados a seguir: Projetos de Lei rYs 2.661/2005, no l turno,
e 2.950/2006 (Deputado Ermano Batista) em turno único; 676/2003
(Deputado José Henrique); 2.342/2005 (Deputado Sebastião Helvécio);
2.637/2005 (Deputada Elisa Costa), no lÍ Q turno; 2.499/2005 ( Deputado
Domingos Sávio), no 2 Q turno; e a Mensagem n 2 507/2006 (Deputado
Jayro Lessa), em turno único. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei n
2.433/2005, no i Q turno, deixa de ser apreciado, em virtude de solicitação
de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos Sávio: Passa-se à
2 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento n
5.836/2005 é retirado de pauta, por determinação do Presidente da
Comissão em virtude de não cumprir pressupostos regimentais. Os
Requerimentos n2s 6.138 e 6.141/2006 deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,
Deputados Sebastião Helvécio e José Henrique. Passa-se à 3 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio em que solicita seja feita visita ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para se obterem
esclarecimentos sobre o confisco de contas municipais para o pagamento
de precatórios e outras pendências judiciais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
José Henrique, Presidente - Fahim Sawan - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ricardo Duarte.	-	 -
ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 15/3/2006
Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal de Santos Dumont o
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Deputado Padre João, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Edson Rezende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, nos termos
regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina
a audiência pública para debater o projeto de desenvolvimento da bacia
leiteira de Santos Dumont e microrregião e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Deputado Federal Silas Brasileiro, de 14/3/2006. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Vital
Brasil Garcia de Souza, representante do Prefeito Municipal de Santos
Dumont; Geovane José Vieira Martins, Secretário Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santos Dumont; Antônio
Domingues de Souza, Coordenador Regional da Emater-MG; William
Fernandes Bernardo, Supervisor do Núcleo de Treinamento de
Bovinocultura Leiteira Trapical da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de
Fora; os Vereadores Cláudio Mendes, Presidente, Paulo Ferreira
Marques, Secretário da Mesa, Cláudio de Almeida, representante do
Deputado Luiz Fernando Faria, Labenert Mendes Ribeiro, Luís Papa,
Cláudio dos Santos e Gilberto dos Santos Alvim, da Câmara Municipal de
Santos Dumont; e Sr. Virgínio Pampanelli, Diretor da Associação
Comercial Agropecuária de Santos Dumont, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Edson
Rezende, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença do Deputado Edson
Rezende, dos convidados e dos demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.

L4
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Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Marias Fernandes.
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO COOPERATIVISMO, EM 16/3/2006
Às 1 4h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Marlos Fernandes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião
e, com base no inciso III do ai. 120 do Regimento Interno; dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir a situação das cooperativas que atuam
nos ramos de trabalho, habitação e educação no Estado. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Scucato,
Presidente da Organização das Cooperativas do Estado; Tereza Raquel
Mello Vitoriano Alves, Presidente da Cooperativa de Ensino de Belo
Horizonte - Coopen-BH -; Maria Rita Pereira, Heloísa Helena Palacini
Mal ra, Adriana Silveira e Gustavo Landi, da Coopen-13H; Luiz Fernando
da Silva, Presidente da Coind, representando a Federação das
Cooperativas Habitacionais do Estado de Minas Gerais - Fecoohemg -;
Fábio Antônio da Silva, Presidente da Federação das Cooperativas de
Trabalho de Minas Gerais - Fetrabalho -; Geraldo Magela da Silva, Vice-
Presidente da Fetrabalho; Davison Vidal, Presidente da Coopernate;
Marília Alkimim, Assessora da Diretoria de Ensino Médio e Educação
Profissional da Secretaria de Educação; Marcelo Pertence, advogado do
Sindicato dos Professores de Minas Gerais - Sinpro -; Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia; Vicente de Oliveira Silva,
Juiz-Diretor do Juizado Especial de Relações de Consumo - Jesp-
Consumo -; Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto, Diretora da Escola de
Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do
Estado - TCMG; David Reginaldo, da Cooperativa dos Trabalhadores
Multriprofissional; Rosana Bruno, Diretora da Markcoop Cooperativa
Marketing e Comunicação; Leni Alves Gontijo, da Cooperativa
Educacional da Comunidade de Divinópolis; Humberto Dico de Oliveira,
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da Cope, e Carlos Fabiano Braga, que são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente registra, também, a presença da Sra. Márcia
Miranda Soares, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão -
Seplag - e do Sr. Wagner Dias da Silva, Assessor da Frente Parlamentar
do Cooperativismo da ALMG. Em seguida, tece suas considerações
iniciais e passa a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da
Organização dos Cooperativas do Estado. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Viana - Maria Tereza [ara - Ana Maria

Resende.
ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/3/2006

Às 1 5h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado Ermano
Batista, por indicação da Liderança do BPSP), Ricardo Duarte
(substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do
Bloco PT-PCdoB ) e Sargento Rodrigues (substituindo o Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes e Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Henrique, 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 na pauta
e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a reunião.
São reabertos os trabalhos às 1 6h35min, sob a Presidência do Deputado
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Domingos Sávio. Nesse momento, o Deputado Fahim Sawan deixa a
reunião. Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, no l Q turno, do Projeto de Lei n Q 3.005/2006 (relator:
Deputado Domingos Sávio). 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 março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa - Ermano Batista - Antônio

Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.845/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei & 2.845/2005
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Rio Vermelho.

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

Fundamentação
A citada Associação possui caráter assistencial e tem por finalidade

promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
Coordena e executa na sua área de atuação os objetivos, os programas e
a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional
das Apaes, assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a
unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano.

Articula junto ao poder público e a entidades privadas políticas que

rÃ
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defendam os direitos da pessoa portadora de deficiência.

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

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

2.845/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.944/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo alterar dispositivo da Lei n Q 14.550, de 27112/2002, que declara
de utilidade pública a Casa de Recuperação de Tóxicos Projeto Vida
Nova - Provin -, com sede no Município de Campo Belo.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 181212006, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de alterar o ai. 1 2 da Lei n2 14.550, de

27/12/2002, que declara de utilidade pública a Casa de Recuperação de
Tóxicos Projeto Vida Nova - Provin -, com sede no Município de Campo
Belo, com o objetivo de adequar a denominação da entidade à alteração
aprovada na assembléia geral de 11111/2004, que mudou o seu nome
para Comunidade Terapêutica Projeto Vida Nova - Provin.

Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente sobre a
denominação, continuando a entidade com as mesmas características e
finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei n2 12.972, de 1998,
alterada pela Lei n2 15.430, de 2005, que dispõe sobre declaração de
utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual
razão social da entidade e a anterior, fixada pela Lei n 2 14.550, e orienta-

-
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se pela Lei Complementar & 78, de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Esta norma,
em seu art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de
outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.944/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.945/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n9
2.945/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grêmio
Recreativo e Escola de Samba Levanta Poeira, com sede no Município
de Rio Pomba.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 21 do seu estatuto prevê a não-
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remuneração de seus Diretores e Conselheiros e  art. 75 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei flQ 2.94512006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.342/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis
os imóveis 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 Capinópolis dois
imóveis, que perfazem área total de 8.921 ,60m 2 e foram incorporados ao
patrimônio do Estado, um por doação desse Município e o outro por
compra.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em
causa, o projeto de lei preceitua que os bens serão utilizados para
funcionamento da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida
Neves e da Escola Municipal Higino Guerra.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal n2

rÃ
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4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2 9 de seu
art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao
ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei orçamentária.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
uma vez que o projeto de lei prevê a reversão dos imóveis ao patrimônio
do Estado, caso não sejam, no prazo de três anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizados com a finalidade prevista.

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

2.342/2005, no l Q turno.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Ermano Batista - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.533/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Leopoldina o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 12/8/2005 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem os
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 30/8/2005 esta relatoria baixou o projeto em diligência ao Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a
matéria, cujo atendimento se deu com fundamento na Nota Técnica n
59/2005.
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Fundamentação

O Projeto de Lei n2 2.533/2005 tem a finalidade de autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Leopoldina um terreno urbano
com área de 440m2, doado por este ente federativo ao Estado, em 1992.
A administração municipal foi autorizada a efetivar essa doação pela Lei
n 2 2.405, de 1992, que destinava o imóvel à construção da sede da 36
Delegacia Regional de Ensino e previa a reversão do bem ao patrimônio
do Município no caso de não-conclusão da referida obra no prazo de três
anos a partir da lavratura da escritura de doação.

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 18 da Constituição do
Estado e do art. 17 da Lei Federal n Q 8.666, de 1993, que subordinam a
alienação de bens da administração pública à prévia autorização
legislativa e à existência de interesse público devidamente justificado. De
acordo com o parágrafo único do art. 1 9 da proposição, o imóvel será
destinado à construção da sede do Poder Legislativo Municipal de
Leopoldina, o que evidencia o necessário atendimento ao interesse
daquela comunidade.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica n 2 5912005, o Secretário
de Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente à doação, pois
a Secretaria de Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado, possui
interesse em utilizá-lo para a construção da sede da Superintendência
Regional de Ensino de Leopoldina.

E de se observar que a proposição em exame é de caráter meramente
autorizativo, pois a efetivação do negócio jurídico é ato reservado ao
Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da Constituição do
Estado, a ele atribui a competência privativa de dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo. Assim sendo, para a
concretização do negócio pretendido - a transferência de domínio do
Estado para o Município - faz-se necessária a convergência da vontade
dos Poderes Legislativo, manifestada com a autorização legislativa, e
Executivo, por meio da realização do ato.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, se o projeto em
análise vier a tornar-se lei, esta será inócua, pois o Chefe desse Poder
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não adotará a medida nela consubstanciada.

Dessa forma, consideramos não ser razoável prosseguir a tramitação
do projeto de lei na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuricidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 9 2.533/2005.
Sala das Comissões, 14 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sebastião

Costa - Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.661/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador José Bento o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem
agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer com
relação a sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto do projeto de lei em análise é constituído por um

terreno com área de 360m2, situado no Município de Senador José Bento,
doado por este ente federativo ao Estado, em 1980, sem a imposição de
qualquer cláusula condicionante, pelo que cabe, no caso, a alienação na
modalidade de doação.

Naquele mesmo ano, foi construído o posto de saúde municipal, que
está necessitando de urgente reforma e ampliação para poder atender, a
contento, à atual demanda de serviços. Para a realização dessas obras é
mister que se faça a pretendida transferência de domínio.

Portanto, atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação
em causa, a proposição preceitua que o bem será destinado a promover
melhorias no atendimento à população na área da saúde.
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Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,

uma vez que o art. 2 1 do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de três anos contados da data da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal n2
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 Q de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada se precedida de tal
medida.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.66112005 no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - Antônio Júlio -

Doutor Ronaldo.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.920/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera
o art. 8Q da Lei n 9.266, de 18/9/86, e o Anexo XLII da Lei Delegada n9
39, de 3/4/98.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete agora a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito do
projeto, consoante dispõe o art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em estudo modifica o § 1 2 do art. 82 da Lei flQ 9.266, de 1986,
e o Anexo XLII da Lei Delegada n 2 39, de 1998, com vistas a reajustar o
valor da gratificação de horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de
1 9-Oficial de Aeronave, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e
Comandante de Avião a Jato. As mudanças propostas extinguem o
abono de que trata o § 2 Q do art. 82 da Lei n2 9.266 e o incorporam à
citada gratificação.

O Anexo XLII da Lei Delegada & 39, de 1998, estabelece a correlação
do cargo com o valor da gratificação, devendo, por essa razão, ser
igualmente alterado.

Cumpre-nos, nesta oportunidade, examinar o mérito da proposição.
Não resta dúvida de que a medida proposta contribuirá para o aumento

da qualidade e da eficiência de importantes ações da administração
pública do Estado.

Com efeito, a concessão de justa retribuição pecuniária é:medida que
influencia o desempenho da máquina pública, aperfeiçoando-a, na
medida em que gera a valorização do servidor e eleva a qualidade dos
serviços por ele prestados.

Há uma relação indissociável entre remuneração e desempenho
profissional. De fato, um dos maiores estímulos para a maior parte dos
trabalhadores é o de caráter salarial, pois, percebendo remuneração
digna, adequada ao atendimento de suas necessidades, dedicam-se com
mais afinco e disponibilidade ao trabalho, alcançando melhores
resultados.

Além disso, a medida proposta certamente irá ajustar a remuneração
dos profissionais beneficiados aos valores praticados pelo mercado.

Sendo assim, entendemos ser justa e oportuna a aprovação da medida
proposta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto

de Lei n°2.920/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
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Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento Rodrigues

- Dinis Pinheiro - Ricardo Duarte.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2

1.837/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo dar

cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado,
ou seja, aprovar previamente a legitimação das terras devolutas que
especifica.

O projeto foi aprovado no 1 9 turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 29 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição á aprovar previamente a legitimação de 13

porções de terras devolutas rurais situadas nos Municípios de lndaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro e Vargem
Grande do Rio Pardo, cada uma contando com área superior a 1 OOha.

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos dos processos
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -,
a transferência de domínio dos imóveis far-se-á em concordância com as
exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover o bem-
estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis dar-se-ão pela modalidade
de compra preferencial e, mais ainda, as despesas devidas à feitura do
processo serão assumidas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n 2 1.837/2004, no 22 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Padre João, Presidente e relator - Marlos Fernandes - Luiz Humberto
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Carneiro.

PARECER PARA O 2 2 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
2.285/2005

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo dar
cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado,
ou seja, aprovar previamente a legitimação de terra devoluta que
especifica.

O projeto foi aprovado no 12 turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 Q turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é aprovar previamente a legitimação de gleba

rural situada na Fazenda Mandacau Dois, no Distrito e Município de
Montezuma, com área de 184,9771 ha, em nome de Carlos Nunes Morais.

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos do processo
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -,
a transferência de domínio do imóvel far-se-á em concordância com as
exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover o bem-
estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto a alienação do imóvel dar-se-á pela modalidade de
compra preferencial e, mais ainda, as despesas devidas à feitura do
processo serão assumidas pelo próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n 9 2.28512005, no 2 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Padre João, Presidente e relator - Marlos Fernandes - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA 0 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.357/2005
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela altera a Lei n

8.655, de 18/9/84, com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a
oferecer garantia e contragarantia em operações de crédito em que sejam
mutuárias a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e suas
subsidiárias integrais.

Aprovado no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, com a Emenda n9
1, apresentada em Plenário, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer de 2Q turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

oferecer garantia ou contragarantia, tanto real quanto fidejussória, em
operações de crédito e contratos de financiamento, no Brasil ou no
exterior, em que qualquer das subsidiárias integrais da Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig - seja mutuária. A proposição visa
adaptar a atual lei de regência da Cemig à nova estrutura societária da
Companhia que foi implementada com a criação das subsidiárias
integrais Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.,
constituídas especialmente para o desenvolvimento de suas atividades de
geração, transmissão e distribuição.

Conforme esta Comissão já se pronunciou no 1 9 turno, a Lei
Complementar n 2 101, de 415/2001 - Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -, dispõe, no art. 29, inciso IV, que a concessão de garantia é
compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual
assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. De acordo
com o art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de
operações de crédito ou oferecimento de contragarantia de cada ente da
Federação, inclusive das empresas por ele controladas, deve levar em
conta a existência de prévia e expressa autorização para a realização do
contrato em lei específica, na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais:
a inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos
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provenientes da operação; a observância dos limites e das condições
fixadas pelo Senado Federal e a autorização especifica deste, quando se
tratar de operação de crédito externo.

Vale ressaltar que as operações de garantia e contragarantia devem
obedecer ainda ao disposto nas Resoluções n Q 40, de 20/12/2001,
alterada pela Resolução n2 5, de 3/4/2002 e n9 43, de 21/12/2001,
alterada pela Resolução n 9 3, de 2/4/2002, todas do Senado, que
dispõem sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização.

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

2.357/2005, no 29 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Ermano Batista - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI N 2 2.357/2005

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n2 8.655, de 18 de setembro de 1984, com o objetivo de

autorizar o Poder Executivo a oferecer garantia e contragarantia em
operações de crédito em que sejam mutuárias a Companhia Energética
de Minas Gerais - Cemig - e suas subsidiárias integrais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- O art. 70 da Lei n 2 8.655, de 18 de setembro de 1984, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7 - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar, nos termos e nas

condições estabelecidos na legislação pertinente, garantia, tanto real
quanto fidejussória, ou contragarantia em operações de crédito internas
ou externas em que sejam mutuárias a Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig - ou qualquer de suas subsidiárias integrais, constituídas
para exercerem as atividades de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.

§ 1 Q - A garantia ou contragarantia real poderá ser prestada sob a forma
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de caução ou penhor de ações do capital da Cemig, de propriedade do
Estado, excluídas as que garantam o controle direto ou indireto da Cemig
pelo Estado.

§ 2 - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o Poder
Executivo poderá oferecer à União, como garantia ou contragarantia, as
receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o art. 155, bem
como os recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 1, "a" e II, da
Constituição Federal

Art. 2 - A Lei n2 8.655, de 18 de setembro de 1984, fica acrescida do
seguinte art. 2 Q A:

"Art. 22 A - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva das
subsidiárias Cemig Distribuição S.A e Cemig Geração e Transmissão S.A
terão a mesma estrutura e composição do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva da Cemig.

§ l - Na subsidiária Cemig Geração e Transmissão S.A., a Diretoria de
Distribuição e Comercialização será substituída por diretoria sem
designação específica e, na subsidiária Cemig Distribuição S.A., a
Diretoria de Geração e Transmissão será substituída por diretoria sem
designação específica.

§ 2 - Os Conselhos de Administração das subsidiárias Cemig
Distribuição S.A e Cemig Geração e Transmissão S.A serão constituídos
pelos membros efetivos e suplentes eleitos para o Conselho de
Administração da Cemig.".

Art. 3 - Terão vigência a partir da reorganização societária da Cemig,
ocorrida em 1 9 de janeiro de 2005, as garantias ou contragarantias
previstas em financiamentos transferidos às subsidiárias integrais,
observado o disposto no art. 7 Q da Lei n 2 8.655, de 1984, com a redação
dada por esta lei.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.499/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n 2 2.49912005, de autoria do Deputado Paulo Piau, tem
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por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos o
imóvel que especifica.

Aprovada no 1 °turno, retorna a proposição a este órgão colegiado a fim
de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,
VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa conceder ao Poder Executivo autorização

legislativa para doar ao Município de Arcos um terreno com área
aproximada de 2.010,00m 2 e benfeitorias, localizado nesse Município e
registrado sob o n 2 1.573, a fls. 273 do Livro 3-8, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arcos.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o imóvel destina-se ao funcionamento de uma unidade
de apoio e auxílio aos portadores de necessidades especiais.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é exigência
contida no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública, e no
§ 22 do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos e não acarreta despesas para
o erário. Em vista dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente por esta Comissão no 12 turno, favorável à aprovação da
matéria.

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

2.49912005, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ermano Batista -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.715/2005
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.715/2005, de autoria do Deputado Dilzon Meio,
que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e Caridade
de Campestre, 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 °
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°2.715/2005
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e Caridade

de Campestre, com sede no Município de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia e Caridade de Campestre, com sede no Município de
Campestre.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.718/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.718/2005, de autoria do Deputado Gustavo

Valadares, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Acolher
Vidas - Anadeoma-Jena, com sede no Município de Guanhães, 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 °
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°2.718/2005
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Acolher Vidas -
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PAV -, com sede no Município de Guanhães.

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

Acolher Vidas - PAV -, com sede no Município de Guanhães.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.719/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.719/2005, de autoria do Deputado Luiz Fernando

Faria, que declara de utilidade pública a Irmandade de Santa Isabel da
Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Rio Preto, com sede no
Município de Rio Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.719/2005
Declara de utilidade pública a Irmandade de Santa Isabel da Santa

Casa de Misericórdia da Cidade de Rio Preto, com sede no Município de
Rio Preto.

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

Isabel da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Rio Preto, com sede
no Município de Rio Preto.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.723/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 0 2.723/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Associação do Amor Exigente de Iturama -
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AAEI -, com sede no Município de Iturama, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.723/2005
Declara de utilidade pública a Associação do Amor Exigente de

Iturama - AAEI -, com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Amor

Exigente de Iturama - AAEI -, com sede no Município de Iturama.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.763/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.763/2005, de autoria do Deputado Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Cidadãos
Posithivos - ACP - Sempre Viva, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.763/2005
Declara de utilidade pública a Associação Cidadãos Posithivos Sempre

Viva - ACF-Sempre Viva -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cidadãos

Posithivos Sempre Viva - ACP-Sempre Viva -, com sede no Município de

L1
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Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.768/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.768/2005, de autoria do Deputado Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento do Down
Planalto - CDDOWNP -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.768/2005
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento do Down

Planalto - CDDOWNP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Desenvolvimento do Down Planalto - CDDOWNP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.771/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.771/2005, de autoria do Deputado Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos
da Clínica da Alegria, com sede no Município de Poços de Caldas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

LA
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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°2.771/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Clínica da

Alegria, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos

da Clínica da Alegria, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Ricardo Duarte.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2006

ATAS
ATA DA 14 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 2 Fase (Expediente):
Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n2s 3.075 a 3.078/2006 - Requerimentos ns 6.263 a
6.277/2006 - Comunicações: Comunicação da Deputada Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Jayro Lessa, Weliton Prado,
Irani Barbosa e Carlos Pimenta, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Domingos Sávio - 22 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Ermano Batista - Fahim
Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria Olivia - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência dó 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 2-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1 4 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Roberto Ramos, 22-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 g 3.075/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros

Cidade Nova e São Cristóvão, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores dos Bairros Cidade Nova e São Cristóvão, com sede no
Município de Formiga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Cidade Nova e

São Cristóvão foi fundada em 22/10/92, e encontra-se em regular
funcionamento desde sua fundação.

Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, com sede na Rua Arlete Oliveira Nunes Reis, n 1 18, Bairro
Cidade Nova, em Formiga. Sua diretoria é composta por membros de
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reconhecida idoneidade e não é remunerada pelas atividades que
exerce na entidade.

De acordo com o estatuto da entidade, a referida associação tem por
finalidade, entre outras, realizar no bairro atividades nos níveis social,
cultural, recreativo e promocional.

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 da
proposição em estudo.

- 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 3.076/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Aprender para Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública a Fundação Aprender para

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, com sede no Município de
Varginha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: A Fundação Aprender para a Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia, com sede no Município de Varginha, é uma sociedade civil
sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o bem-estar da
comunidade. Diante do exposto e tendo em vista que a entidade,
conforme documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a
receber o título declaratório de utilidade pública em âmbito estadual,
conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI NJ 2 3.077/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Aiuruoca terreno com área de 800m2 (oitocentos metros quadrados),
situado na Rua Dr. Antônio Guimarães, n2 62, nesse Município, registrado
sob o n2 3.385, Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: Este projeto objetiva que se faça doar ao Município de

Aiuruoca o imóvel de propriedade do Estado situado nesse Município.
Visando a atender ao interesse público, a Câmara Municipal de

Aiuruoca solicita a doação do imóvel, incorporando-o ao patrimônio do
Município, para que ali funcione o Poder Legislativo Municipal.

Por considerar justa a doação pretendida pela Câmara Municipal de
Aiuruoca, contamos com o apoio dos nobres Deputados e Deputadas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.078/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Estiva, com

sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rs
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Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

da Estiva, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária da Estiva, de Curvelo, fundada

em 14/9/93, é sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, autônoma,
com personalidade jurídica.

A entidade tem como objetivos a promoção da união dos moradores de
Estiva e seu intercâmbio sadio com outras comunidades; a captação de
melhorias para a comunidade e a coordenação das ações de quantos
queiram participar do trabalho de desenvolvimento comunitário, entre
outros.

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

REQUERIMENTOS
N 6.263/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Lar dos Meninos São Vicente de
Paulo pelo transcurso de seus 30 anos de fundação. (- À Comissão do
Trabalho.)

N 9 6.264/2006, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares - Ceppo - pela posse da diretoria eleita para o biênio 2005-
2007. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n 2 6.223/2006
nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno.)

N. 9 6.265/2006, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Lindenberg por sua
posse no cargo de Presidente do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares - Ceppo. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao
Requerimento n 2 6.223/2006 nos termos do § 2 Q do art. 173 do
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Regimento Interno.)

N g 6.266/2006, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rede Globo de Televisão pela
veiculação da reportagem "Falcão - Meninos do Tráfico', em 19/3/2006. (-
A Comissão de Transporte.)

N 9 6.267/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à diretoria da Fetaemg pela abertura
da 1 Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N 2 6.268/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. João lzael Querino Coelho,
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
Piracicaba - Amepi -, pela outorga da Medalha Germin Loureiro a
diversos homenageados. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.269/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Arquidiocese de Belo Horizonte
pela ordenação episcopal dos Padres Aloísio Jorge Pena Vitral e Joaquim
Giovani Moi Guimarães. (- A Comissão de Cultura.)

N 2 6.270/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Presidente do Tribunal de Contas
do Estado pela justa homenagem ao Sr. Antônio Carlos Doorgal de
Andrada como Conselheiro dessa Corte. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N 6.271/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Escola Estadual
Governador Milton Campos pelo recebimento do Diploma de Honra ao
Mérito em comemoração aos 50 anos dessa instituição de ensino. (- A
Comissão de Educação.)

N 9 6.27212006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Presidência do PSDB Mulher
Municipal de BEl pela homenagem à Sra. Andréa Neves, devido ao
brilhante trabalho que vem realizando com as entidades assistenciais de
Belo Horizonte. (- A Comissão do Trabalho.)

'-4
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N 2 6.273/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Faculdade Estácio de
Sá de Belo Horizonte pela solenidade de entrega de 17 toneladas de
alimentos não perecíveis, recebidos em doação por ocasião do seu
Vestibular Solidário. (- A Comissão de Educação.)

N 9 6.274/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente Institucional de Negócios da CEF, por ter recebido o
Título de Cidadania Honorária de Contagem. (- A Comissão do Trabalho.)

W 6.275/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Ronaldo Tadeu Pena por sua posse no
cargo de Reitor da UFMG. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao
Requerimento n 2 6.181/2006 nos termos do § 2 9 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 6.276/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes com vistas a
que seja autorizada a implantação do Programa Campos de Luz no
poliesportivo do Bairro Jardim Brasília, no Município de Uberlândia.

N 9 6.277/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes com vistas a
que seja autorizada a implantação do Programa Campos de Luz no
poliesportivo do Distrito de Tapuirama, no Município de Uberlândia. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria

Olívia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise;

Sras. Deputadas; Srs. Deputados: telespectadores da TV Assembléia;
venho hoje a esta tribuna para manifestar minha intenção e objetivo de
trabalhar para que os projetos de interesse coletivo idealizados por
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membros desta Casa e da população do nosso Estado sejam
priorizados.

Na última semana, verifiquei que uma emenda parlamentar de minha
autoria estaria atrapalhando o trâmite de uma importante proposta de
emenda desta Casa. Refiro-me ao andamento das votações do fim do
pagamento de adicionais e da diminuição do recesso parlamentar de 90
para 55 dias. Quero aqui, de público, manifestar meu apoio a esse projeto
do Deputado lvair Nogueira, importante para agilizar as pendências que a
Assembléia tem em virtude do altíssimo volume de projetos e matérias
que aqui são apreciados.

Pois bem, como muitos devem saber, apresentei uma emenda
propondo o fim da reeleição da Mesa deste Legislativo, do qual faço
parte. Alguns aqui e em casa devem se lembrar da minha luta para que a
reeleição da Mesa não ocorresse, mas foi em vão. Gosto de frisar que
não tinha, e não tenho, nada contra os membros da Mesa. Pelo contrário,
tenho respeito e grande admiração por todos; porém acredito que a
reeleição seja nociva a esta Casa, onde tenho a honra de ocupar uma
cadeira, como também ao País.

Penso que o poder, perpetuado por toda uma legislatura, causa vícios
inerentes à atuação e ao exercício das funções. Sempre fui da opinião de
que, tanto no Executivo quanto na direção de casas legislativas, o
primeiro mandato é sempre melhor do que o segundo, já que as idéias
são novas e ainda não foram contaminadas pelas práticas constantes do
poder.

Diante dessa percepção, no final de 2004, tentei impedir a reeleição da
Mesa da Assembléia. Entretanto, isso não foi possível, e ai está a Mesa
reeleita, com suas mazelas, mas também com suas virtudes.

Então, em mais uma tentativa de impedir a reeleição, apresentei uma
emenda que propunha definitivamente a impossibilidade de membros da
Mesa se candidatarem ao mesmo cargo na mesma legislatura.

De fato, tenho a convicção de que muitos na Assembléia, como grande
parte dos mineiros, concordam com a minha ação. Pude constatar essa
minha afirmativa por meio de inúmeras mensagens que recebi apoiando a

_ -
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minha medida.

Confesso-lhes que não tinha a intenção nem tampouco imaginava que a
emenda de minha autoria atrasaria a votação da redução do recesso e do
fim de pagamentos adicionais. Então, apenas a apresentei no momento
que entendi oportuno. Depois constatei que a mídia havia cometido
alguns erros de interpretação, apesar de sempre frisar que desejava que
as duas fossem votadas o mais rápido possível, dado o meu apoio às
duas ações. Todavia não fui compreendido na integralidade. Os erros de
se acreditar que tinha apresentado a emenda do fim da reeleição com a
intenção de atrasar a votação da proposta de emenda à Constituição
sobre a diminuição do recesso e o pagamento de adicionais continuaram.
Por isso venho frisar a minha real intenção de que o fim do recesso de 90
dias seja votado o mais breve possível.

Para que não recaia sobre mim o peso de estar atrapalhando o
andamento desse importante projeto, desejo informar que, logo após a
minha fala, retirarei a minha emenda. Peço que os mais de 30
parlamentares que assinaram o apoiamento retirem também as suas
assinaturas.

Após a votação da proposta de emenda à Constituição sobre a
diminuição do recesso, apresentaremos novamente outro projeto de
emenda à Constituição, solicitando o fim da reeleição. Farei isso, pois
entendo que esse projeto somente terá validade após 2008, quando
poderá haver tentativa de reeleição da Mesa, causando, mais uma vez,
grande mal a esta Casa Legislativa se vier a acontecer.

Para finalizar, mais uma vez, desejo manifestar o meu apoio ao projeto
que propõe a diminuição do recesso parlamentar e o fim do pagamento
de adicionais, importante para dar fôlego e respeitabilidade a esta Casa,
que tão bem tem representado os mineiros e o Brasil. Muito obrigado,
senhores parlamentares.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Estou apresentando uma

emenda, que acrescenta ao Projeto de Lei n 2 3.005/2006, que altera a Lei
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Delegada n2 37 de 13/1/89, em que se reestrutura a remuneração
pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais para conceder o auxílio-
fardamento, o seguinte artigo: "O Poder Executivo encaminhará á
Assembléia Legislativa, até o dia 30/5/2006, o projeto de lei instituindo a
gratificação de periculosidade em percentual não inferior a 25% da
remuneração aos integrantes das carreiras da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do Agente de Segurança Penitenciário
e do Agente de Segurança Socioeducativo".

E muito importante o Estado de Minas Gerais reconhecer, por direito, o
auxílio-periculosidade para os agentes de segurança pública do Estado
de Minas Gerais. Isso está, aliás, previsto na Constituição. Estamos
apresentando uma emenda muito justa que irá garantir que o Poder
Executivo assuma essa responsabilidade de enviar à Assembléia
Legislativa, no máximo até o dia 30/5/2006, o projeto de lei instituindo a
gratificação de periculosidade em percentual não inferior a 25%.

Os carteiros têm o auxílio-periculosidade, o que é muito justo. Lutamos
para que haja uma mudança nas gratificações dessa categoria tão
importante. Se os carteiros têm esse auxílio, outros profissionais também
devem tê-lo. Durante a gestão do Governador Aécio Neves, foram mais
142 policiais militares mortos, e esse direito não lhes é garantido. Se não
houver algum convênio com o poder público municipal, a Polícia Militar
não funciona, pois está sem equipamento, sem condições de trabalhar.
As forças de segurança pública do Estado praticamente não têm
nenhuma atividade. Somente por meio dos convênios realizados pela
Prefeitura, a polícia consegue colocar gasolina nas viaturas, garantir a
manutenção dos veículos, pagar aluguel, contas de luz e água. O poder
público municipal até mesmo cede funcionários para cartórios eleitorais e
demais órgãos do Estado. Os Prefeitos já não agüentam assumir tantas
responsabilidades. E importante que a polícia não tenha sua força nem
sua autoridade fragilizadas devido a essa relação com o poder público
municipal. As parcerias são fundamentais, mas não podem atrapalhar a
autonomia e a independência da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos
Agentes Penitenciários e do Corpo de Bombeiros.
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A justificativa é muito clara. As profissões de policial civil, de policial

militar, de Bombeiro Militar, de Agente de Segurança Penitenciária e de
Agente de Segurança Socioeducativa são típicas profissões de risco. São
atividades perigosas; portanto, fazem seus ocupantes jus ao adicional de
periculosidade definido nos termos da Constituição Federal.

A justificação é muito clara: As profissões de Policial Civil e Militar, de
Bombeiro Militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Socioeducativo são típicas como profissões de risco,
perigosas; portanto seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade definido nos termos da Constituição Federal". - Isso está
garantido na Constituição, no art. 7: "Adicional de remuneraço para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei".

A Constituição Estadual de Minas Gerais também já assegura a
gratificação por periculosidade aos servidores civis e militares do Estado:
"Art. 31: Fica assegurado ao servidor público civil o direito a adicional de
remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas". A
redação é dada pelo § 3 Q da Emenda à Constituição n2 57, de 15/7/2003:
"Aplica-se ao militar o disposto nos § 1 Q , 2, 32 , 42 , 52 e 62 do art. 31; nos
§ 42, 52 , 62 e 72 do art. 36 e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX
desta Constituição". Parágrafo com a redação dada pelo art. 2 2 da
Emenda à Constituição n 2 57; contudo esses dispositivos não estão
regulamentados; por isso os agentes públicos da área de segurança
injustamente não percebem, a gratificação por atividades perigosas.

Diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito
Santo, o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem, de
fato e de direito, a gratificação por periculosidade aos profissionais da
segurança pública, em percentual que chega a 230% da remuneração.
Em Minas Gerais, isso não ocorre, apesar de estar na legislação.

Não resta dúvida, portanto, da juridicidade, da legalidade ou da
constitucionalidade de tal dispositivo, que visa a reparar a injustiça
cometida contra os servidores das Polícias Civil, Militar e do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais.

Além disso, durante a greve dos policiais civis e militares de junho de
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2004, foi acordado entre as lideranças dos grevistas e as do governo, a
concessão do adicional de periculosidade, que entretanto foi vetada pelo
Governador Aécio Neves, em face da negociação de uma nova proposta
de reajuste. Lembro aqui que acordo firmado tem que ser cumprido, a
palavra empenhada tem que ser garantida. Infelizmente, o governo roeu a
corda e não cumpriu o que prometeu.

Queremos aproveitar a tramitação do projeto que assegura auxílio-
fardamento aos profissionais da segurança pública do Estado, para
determinar prazo, a fim de que o Poder Executivo encaminhe à
Assembléia Legislativa esse projeto de lei, com vistas a melhorar a
remuneração das categorias do grupo de defesa social do Estado de
Minas Gerais, razão pela qual a gratificação de pelo menos 25% é mais
do que necessária.

Solicito o apoio de todos os colegas desta Casa. Vamos votar um
projeto importante - o auxílio-fardamento - e apresentamos uma emenda
para garantir ao governo um prazo para encaminhar a esta Casa o
projeto que garante o auxílio-periculosidade aos agentes de segurança
pública do Estado.

Também estou apresentando, de acordo com o Regimento Interno, uma
solicitação para a instalação de uma Comissão Especial sobre o
transporte público nas suas diversas modalidades: trens, metrô, ônibus
interestaduais, intermunicipais e urbanos, fretamento de passageiros e
transportes não motorizados, com os objetivos de debater o caráter
público do serviço de transporte de passageiros, elaborando um
diagnóstico dessa situação no Estado, estudar e propor medidas com
todos os segmentos interessados, para que resultem na redução do valor
das tarifas.

Isso é muito importante. Não podemos ficar com essa demagogia e
publicidade. Não concordo com a posição do governo do Estado, por
meio do DER, e da administração municipal.

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou que, na segunda viagem, o
usuário paga apenas meia tarifa. Na verdade, ele paga uma tarifa e meia,
enquanto, em todas as cidades, existe o transporte integrado.

- -
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Belo Horizonte é a única cidade que cobra uma tarifa e meia. Em

Uberlândia, há o transporte integrado, onde a população se utiliza do
segundo veículo, indo para outra região e pagando apenas uma tarifa.
Nos demais Estados, como Goiânia, São Paulo, também é assim.
Somente em Belo Horizonte é que se inventou de pagar uma tarifa e
meia, o que não concordamos. Deve-se unificar, pois o cidadão tem o
direito de pagar tarifa única para circular em toda a cidade.

Outro ponto que abordarei é que, em Belo Horizonte, ainda não há o
meio-passe para estudantes. Aliás, participarei de uma grande
manifestação a ser realizada hoje, no Centro de Belo Horizonte.

O terceiro ponto é sugerir mudanças para a melhoria da qualidade do
transporte de passageiros e do acesso para estudantes, idosos e
portadores de necessidades especiais. Trata-se de um requerimento que,
tenho certeza, será aprovado, tendo em vista a criação dessa comissão
especial. E um tema sério, pois milhares de estudantes deixam de ter
acesso às escolas, porque não têm condições de pagar o transporte. O
mesmo ocorre com a população, pois são tarifas altas, que impedem o
trabalhador de chegar à empresa. Com o salário baixo, e cito como
exemplo os professores e os servidores do Estado, que têm um piso
salarial menor que o salário mínimo - R$350,00 -, o servidor não
consegue assumir todas as suas obrigações, como pagar energia,
aluguel e um transporte desse valor. E importante debater o caráter
público do serviço de transporte de passageiros e elaborar o diagnóstico
dessa situação no Estado. Apresentamos esse requerimento, em que
solicitamos a criação de uma comissão especial.

Neste momento, gostaria de parabenizar todas as entidades estudantis
da Região Metropolitana, de Nova Lima - inclusive os Vereadores de
Nova Lima aqui presentes -, de Betim e de Contagem. Eles aqui se
encontravam de forma ordeira e pacífica, protestando e solicitando às
autoridades, tanto do governo do Estado quanto do poder público
municipal, a garantia do passe-livre para os estudantes, e isso em caráter
imediato.

Aproveito para parabenizar os estudantes, que, de forma resistente,
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também protestaram em Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia. Isso
é fundamental. A juventude tem a capacidade de se indignar, sair às ruas
e lutar pelos direitos. Se ficarmos calados, infelizmente os poucos direitos
que temos irão por água abaixo.

Falando em direitos, quero falar da ditadura de duas resoluções
implementadas pela Secretaria de Educação, que começaram a ter
validade: são elas a de & 716 e a de n 2 753.

As duas resoluções causaram indignação aos servidores e aos
professores do Estado de Minas Gerais, principalmente os de Educação
Física, uma vez que ficam reduzidas, de duas aulas para apenas uma,
por semana, as atividades de educação física para as crianças dos
primeiros anos do ensino fundamental. Antes, eram duas aulas por
semana, mas agora será apenas uma aula. Somente poderá ser
realizada a atividade de educação física no turno da noite, em escolas
onde não houver professor efetivo. Então, o que ocorre? Se não houver
professor efetivo, o Estado não contrata, e os estudantes do curso
noturno do Estado, não tendo o professor, ficam sem as atividades de
Educação Física. Para crianças que tinham duas aulas de Educação
Física por semana, houve uma redução de 50%, isto é, apenas uma aula
por semana. E justamente nos primeiros anos que a criança necessita de
uma formação física adequada, ocasião que se apegam ao esporte e
podem mesmo desenvolver habilidades vocacionadas para competições
esportivas. Além disso, todos sabem que a aula de Educação Física é um
grande atrativo para as crianças, porque envolve atividades lúdicas. Isso
é verdade.

Quando eu era criança, chegava na escola mais cedo para jogar bola.
As atividades de educação física estimulam o processo de educação.
Apresentamos o requerimento à Comissão de Educação, para que essa
questão seja discutida em audiência pública, a fim de que o governo do
Estado volte atrás e tenha mais sensibilidade antes de editar resoluções
sem discutir com os profissionais, com os sindicatos, resoluções goela
abaixo, que não podem ser admitidas de maneira alguma.

Ontem participei da II Conferência Estadual do Esporte, quando soube

rs



788
que os participantes irão apresentar uma moção para que as Resoluções
ns 716 e 753 sejam imediatamente canceladas pela Secretaria Estadual
de Educação, garantido as aulas de educação física para os alunos do
noturno e a volta das duas aulas semanais para os alunos do ensino
fundamental, principalmente para as crianças de 1 2 à 42 séries.

Então, estes são os nossos assuntos: a questão da educação física; o
requerimento solicitando uma Comissão Especial para debater o
transporte público, com o objetivo de diminuir o preço da tarifa e garantir
o meio passe: e nossa emenda que garante ao projeto sobre o auxílio-
casamento, que tramita na Casa, 60 dias para que o Governador envie o
projeto de auxílio-periculosidade para os policiais mineiros.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, há alguns dias, vimos uma

pseudolista relativa a Furnas, na qual vários parlamentares desta Casa
teriam sido beneficiados com recursos oriundos de uma suposta rede de
corrupção naquela empresa para beneficiar vários políticos mineiros.

Sr. Presidente, sempre gostei de resolver algumas questões cara a
cara. Porém, pela primeira vez, teremos que fazer uso da Justiça do
Estado de Minas Gerais - se é que podemos dizer assim - para processar
um parlamentar desta Casa, o qual não tem princípios, escrúpulos, honra,
ou seja, nada para oferecer à sociedade a não ser rasteira, sordidez,
molecagem e a pactuação com o crime, utilizando-se disso para denegrir
a imagem de parlamentares dentro do Estado de Minas Gerais. Refiro-me
a um membro da Mesa, Deputado Rogério Correia, que é sempre useiro
e vezeiro de alguns descontentes dentro do Ministério Público, daquelas
pessoas que também não têm honra, mas puderam estar lá, para acusar
pessoas inocentes.

Não é a primeira vez que esse cidadão - se é que assim o podemos
chamar - usa de subterfúgio para protocolar no Ministério Público listas
com nomes - e valores- de pessoas que receberam recursos de alguns
lugares. Fez isso na tentativa de denegrir a imagem e criar
constrangimentos ao PSDB, ao ex-Governador Eduardo Azeredo e a
vários parlamentares desta Casa, com uma lista do "valerioduto". Agora
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protocola, novamente no Ministério Público, lista com vários nomes de
parlamentares que teriam recebido recurso daquela empresa.

Sr. Presidente, sou parlamentar há quase 24 anos e digo a V. Exa., com
muito orgulho, que nunca ninguém teve nada para falar da minha honra.
Esse senhor que faz parte da Mesa, deveria fazer parte do lixo do lado de
fora porque não tem honra de estar nesta Casa, pois está metido em
encrencas. Lembrando um passado recente, esse senhor foi vítima de um
pseudo-assalto em uma travessia de linha de ônibus no Bairro São
Geraldo. Mas não era assalto; na realidade, era um acerto de contas de
alguém que tinha vendido pó a um assessor dele, não sei se para ele, e
não pagou. Na época, ele era Vereador e plantaram fogo no seu carro.
Aliás, há vídeo mostrando o Sr. Rogério Correia, dentro desta Casa,
cheirando pó com seu assessor no gabinete. E ele, agora, vem acusar
pessoas honradas e tentar denegrir a imagem do governo deste Estado.

Gostaria que esta Casa se manifestasse porque tem utilizado de muita
covardia nos últimos tempos, e esse senhor já abusa há muito tempo. Já
abusou até mesmo de chantagem para empregar a sua esposa como
gerente das comissões desta Casa. Gostaria que esta Assembléia se
manifestasse porque agora esse cidadão compromete a imagem de
vários parlamentares da Casa quando não tem honra para fazer isso.
Está envolvido diretamente com o crime, porque quem cheira pó beneficia
o tráfico e a criminalidade no nosso Estado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nobre Deputado Irani
Barbosa, V. Exa. deve entender que, nesta Casa, há um Conselho de
Ética.

• Deputado Irani Barbosa - Por isso estou apelando a V. Exa.
• Sr. Presidente - O que V. Exa. está pronunciando dessa tribuna é

muito grave. Se houver Deputado cheirador de cocaína nesta Casa, V.
Exa. terá que provar.

O Deputado Irani Garbosa - Inclusive com vídeo e testemunhas desta
Casa. Acho que temos que buscar a fundo, porque esse homem acusa
pessoas desta Casa que nunca participaram da bandalheira de
receberem dinheiro. Exijo da Mesa desta Casa que se apure agora e
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definitivamente quais os Deputados que receberam dinheiro do
"valerioduto", porque eu não faço parte dessa corja do PT, de bandidos
que receberam dinheiro. Embora eu não estivesse nessa segunda lista,
mas estive na primeira que esse senhor cheirador de pó entregou ao
Ministério Público, e esta Casa se omitiu e não tomou as providências
necessárias. Quero solicitar isso a V. Exa., porque não sou eu o único
envolvido.

Vários parlamentares desta Casa, que nunca tiveram o nome envolvido
em absolutamente nada de errado, vêem-se sob chantagem desse
cidadão que faz parte da Mesa desta Casa, quando não deveria jamais
ocupar essa cadeira; deveria estar numa cela, lugar de bandido.
Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência determina que as notas taquigráficas
do pronunciamento feito pelo Deputado lrani Barbosa nesta reunião
sejam encaminhadas à Comissão de Ética, para as providências cabíveis.
Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, povo mineiro, quero usar o
tempo que me é facultado para abordar dois assuntos relevantes e
importantes, principalmente para a região que represento nesta
Assembléia, o Norte de Minas, os quais nos têm causado sérios
problemas.

Primeiramente, abordarei a seca que assola toda a região norte-
mineira. Há mais ou menos duas ou três semanas, em caravana, com
mais de 27 Prefeitos, estivemos em Brasília, numa audiência com o
Ministro Ciro Gomes, a quem pudemos mostrar as dificuldades por que
passamos.

Estava presente também o Cel. Lucas, representando a Coordenadoria
de Defesa Civil de Minas Gerais. Ali, mostramos ao Ministro Ciro Gomes
a situação de penúria, de extrema dificuldade por que passa toda a região
norte-mineira.

Encaminhamos um relatório da Emater em que se constata que
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atualmente o Norte de Minas perde praticamente 100% da agricultura. A
região possui cerca de 600 postos artesianos, que, no passado, foram
perfurados pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca - Dnoc -
e pela Codevasf. Esses poços estão fechados, lacrados, esperando
recursos dos governos federal e estadual para serem equipados.

Mostramos também ao Ministro Ciro Gomes que um dos órgãos, o
Dnoc, que deveria usar, independentemente, sem se comprometer
politicamente, seus recursos para equipar esses poços artesianos,
infelizmente está à disposição dos interesses políticos de alguns
candidatos. Tudo o que se faz na região é fundamentado na barganha
política - trazer os tubos, os canos, os equipamentos e as caixas d'água
em troca de votos.

O Ministro Ciro Gomes tem conhecimento desse absurdo, desse
desrespeito às pessoas que estão morrendo de sede, à agricultura
comprometida, o que deixa a região naquela situação.

Chegou ao cúmulo do Superintendente do Dnoc chegar a determinada
cidade - temos provas suficientes disso e já as encaminhamos ao Ministro
Ciro Gomes - com carretas e tubos, convocando pessoas simpáticas à
candidatura desse cidadão. Ali foi feita a barganha política ao se entregar,
em troca de votos, uma carreta de tubos a uma liderança.

E essa situação e essa política que não queremos em nossa região. O
que estou dizendo foi reforçado pelos Presidentes de associações de
Municípios, naquele momento, ao Ministro Ciro Gomes. E estamos
observando a seca assolando a região, matando o rebanho bovino e a
esperança do nosso povo. E ainda há pessoas nomeadas para resolver o
problema da região que se investem de um poder e fazem a barganha,
vergonhosa e criminosa, ao trocar votos por caixas d'água, bombas
submersas e tubos.

Deixo o nosso posicionamento. Não poderia deixar de relatar o que está
acontecendo e não poderia me acovardar no momento de fazer esta
denúncia. E a faço para mostrar que, infelizmente, ainda existem políticos
dessa categoria, que pensam apenas no momento político, desconhecem
todo o sofrimento de uma região e fazem troca do que não é deles, fazem
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barganhas eleitoreiras. Infelizmente, essas pessoas são verdadeiros
semideuses em suas concepções, que querem ocupar espaço nesta
Casa e na Câmara Federal em troca da miséria e da desgraça do povo
norte-mineiro, que passa sede e sofre a seca.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o, Prefeito Valmir Morais,
Presidente da Associação dos Municípios da Área da Sudene,
que também teve coragem de fazer esta denúncia. E, muito mais
importante do que denunciar esse fato lamentável, baixo e rasteiro, ele
reforçou o pedido de soluções dos norte-mineiros, para combater a seca
existente todo ano. Mas, infelizmente, a ajuda que temos é dessa
categoria. Quero cumprimentar o Prefeito Valmir e todos os Prefeitos e
Vereadores presentes. Esperamos que o Ministro possa nos socorrer.

Há mais de 600 poços artesianos perfurados que não estão equipados,
e precisamos dos canos que, usados na compra de votos por esse mau
elemento, matam a esperança do povo norte-mineiro. Que esses canos
venham de maneira idônea, com programações bem-feitas e que
atendam toda a região, pois esse é um recurso destinado ao atendimento
do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Gostaria de abordar mais dois assuntos e quero pedir a presença do
Deputado Doutor Viana. Quanto à recuperação das nossas BRs, ou o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está muito mal assessorado, pois não
está informado da situação precária dessas BRs, ou está acobertando a
ineficiência de alguns assessores. Não é possível continuar da forma
como está.

A BR-135 é uma verdadeira vergonha nacional, vergonha mineira
federal. Essa estrada tem sido palco de inúmeros pronunciamentos. O
Deputado Doutor Viana é um dos defensores da sua recuperação, bem
como outros Deputados. A BR-135 pode ser chamada de BR da morte,
da desilusão, do atraso do Norte de Minas, porque há determinados
trechos absolutamente intransitáveis. Para completar a desgraça - diz-se
que desgraça pouca é bobagem -, por causa das chuvas, caiu uma ponte
entre o "trevão" e o Município de Curvelo, há cerca de três meses. O
governo não teve a capacidade de recuperá-la. Foi preciso um particular
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fazer outra ponte e cobrar pedágio de R$1 0,00 dos milhares de carros
que passavam por dia nessa BR. Depois veio o Ministério Público, que
não teve a competência de acionar o governo federal, mas acionou o
cidadão, que agiu errado em cobrar pedágio. Esse cidadão levou milhões
da população mineira que trafega por essa estrada. O Ministério Público
fechou a ponte, mas outro indivíduo fez uma ponte do lado esquerdo, o
que foi um desrespeito ao governo federal, ao povo mineiro. Mostrou-se
que, quando se quer fazer, faz-se. Dois cidadãos fizeram, e o governo
não faz. E somos obrigados a pagar pedágio devido à ineficiência do
governo. Além disso, o trecho compreendido entre Bocaiúva e Buenópolis
está praticamente intransitável.

Neste momento, queremos chamar a atenção, pois o governo federal
tem de demonstrar o mínimo possível de competência para recuperar a
BR-135 e fazer o mesmo em relação à BR-251, à BR-365 e às estradas
do Sul de Minas. Fechamos a BR-369, de Atíenas, mostrando que a
situação é a mesma. Enfim, afirmo que 75% das estradas mineiras estão
em estado lastimável. Pior que o estado dessas estradas é o estado
lastimável do governo, que "faz ouvidosde mercador" e desencadeou uma
operação tapa-buracos sem licitação. Todos os dias, a imprensa
denuncia que esse trabalho, realizado de afogadilho há um mês e meio,
precisa ser feito novamente. E o nosso dinheiro indo para o ralo, sem
programação eficiente. E é mentira dizer que não há dinheiro, porque a
Cide tem em caixa R$38.000.000.000,00, recursos do povo brasileiro
pagos pelo imposto do combustível. Esse dinheiro deveria ser utilizado
para a manutenção das nossas estradas, o que, infelizmente, não ocorre.

Por último, queria hipotecar a minha solidariedade ao povo de
Varzelândia, no Norte de Minas, pelo movimento que surgiu em sua
Câmara Municipal, para que o nosso Governador autorize a licitação do
asfaltamento da estrada que liga São João da Ponte a Varzelândia.
Devemos engrossar esse movimento. Tenho a certeza de que, neste
momento, por meio da TV Assembléia, muitas pessoas de Varzelândia
estão nos assistindo. Quero dizer-lhes que tomamos a providência de
procurar, ontem, o Secretário de Obras Públicas, Deputado Agostinho
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Patrús, e fizemos chegar a ele o desejo do povo de Varzelândia de ver
ser dado o pontapé da licitação desse tão sonhado asfalto.

O Secretário garantiu-nos que, nos próximos dias, a licitação será feita
e que, ainda este ano, a estrada será iniciada e terminada. E uma ação
do governo do Estado. O Governador Aécio Neves tem dito isso, e
acreditamos nele, pois somos testemunhas de que não inicia nenhuma
obra, sem que disponha de recursos suficientes para terminá-la. Temos a
certeza absoluta de que, por meio do Pró-Acesso, do movimento do povo
e das lideranças de Varzelândia, o compromisso do Governador Aécio
Neves será cumprido. Sendo assim, ainda este ano, poderemos
inaugurar essa tão sonhada estrada.

A estrada de São João da Ponte à Varzelândia é a estrada do
progresso, da inclusão econômica do Município. Essa estrada significa o
resgate das promessas feitas, e dela o Norte de Minas precisa, para
tornar-se uma região próspera. Não podemos dispor de uma região
próspera, se não houver estradas nem programas sérios de combate à
seca. Não é possível que continue havendo essa pouca vergonha lá,
quando se troca um cano, urna bomba submersa ou equipamentos dos
poços artesianos por votos. E isso o que, infelizmente, tem ocorrido no
Norte de Minas. Obrigado.

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

primeiro lugar, cumprimento o povo mineiro. Entendo que a ofensa não
atingiu apenas o Deputado Rogério Correia, 2-Vice-Presidente desta
Casa. Fez-se uma denúncia grave contra sua pessoa, sua história. Em
meu entendimento, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem de
tomar providências sérias diante do que foi dito aqui por um Deputado.

Trazemos a nossa solidariedade ao Deputado Rogério Correia. Temos
nossas opiniões, mas tudo depende de uma decisão pessoal do
Deputado Rogério Correia. Entendemos que a Comissão de Etica deve
ser instalada imediatamente para apurar esse tipo de comportamento
que, em nosso modo de pensar, já está passando dos limites. Ademais,
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não é a primeira vez que escutamos uma série de barbaridades,
pronunciamentos que ferem eticamente esta Casa Legislativa,
especialmente o Bloco PT-PCdoB, sem que sejam tomadas providências.

O companheiro Rogério Correia é um dos melhores Deputados desta
Assembléia, haja vista sua trajetória histórica na defesa dos
trabalhadores, dos servidores da educação e dos trabalhadores rurais
sem terras. Pela sua história de luta em prol da defesa social, o
companheiro faz jus ao direito de representar o povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, em nome do nosso Bloco e, tenho certeza, da maioria
dos Deputados desta Casa, peço à Mesa, por V. Exa. presidida, que tome
as providências de forma a fazer justiça ao companheiro Rogério Correia.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - O Deputado Laudelino
Augusto sempre fala que a política é a arte de reunir esforços em defesa
do bem comum. Isso é verdade. Temos de esquecer as diferenças, as
picuinhas pessoais, individuais, e preocupar-nos com tantas pessoas
deste Estado que passam por dificuldades. E preciso cuidar da inclusão
social.

Quero dar um testemunho. Durante os três anos de atuação como
Deputado Estadual, tenho percebido que o Deputado Rogério Correia é
um dos parlamentares mais atuantes desta Casa e está entre os que
mais se preocupam com a população de Minas Gerais.

Faz uma oposição de forma firme e coerente e sempre procura ajudar
nas transformações de que o Estado tanto precisa. Diante de atitudes
como essa, devem ser tomadas providências. Lamentamos e ficamos
muito entristecidos em ver o nível do debate decair a ponto de haver
baixarias.

Quem está assistindo à TV Assembléia não quer ver isso de maneira
nenhuma. Hipoteco, mais uma vez, o meu testemunho sobre o fato de o
Deputado Rogério Correia ter sempre estado presente nas comissões,
nas audiências, ter sido Líder do Bloco do PT-PCdoB e ser exemplo de
conduta. Deixo o repúdio às acusações feitas de forma leviana na Casa.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Obrigada, Deputada. Sem dúvida
nenhuma, não nos podemos calar diante da acusação feita a um
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companheiro que tem longa história de lutas. Sou do PCdoB, e o
Deputado Rogério Correia, do PT; mas, durante o longo período em que
convivemos no processo político, na defesa da luta dos trabalhadores,
das exigências democráticas e dos direitos mais elementares dos
cidadãos e cidadãs; quando estávamos na rua ou nos processos em
frente às empresas, sempre contamos com a solidariedade Deputado do
Rogério Correia.

Neste exato momento, o Deputado Rogério Correia está participando do
encontro dos trabalhadores rurais sem terra, motivo pelo qual não se faz
presente para se defender. Concordo com o encaminhamento do
Deputado que , presidiu a Mesa: que se leve o caso à apuração da
Comissão de Etica. Assim, o convívio nesta Casa poderá ser tranqüilo,
com respeito entre os pares.

Temos diferenças políticas e ideológicas, mas nos une o direito
elementar a um respeito absoluto que esta instituição e cada Deputado,
como representante e membro da Casa, merecem.

Por isso, mesmo não sendo do PT, solidarizo-me com o Deputado
Rogério Correia, testemunha que sou da contribuição de S. Exa. para a
luta dos trabalhadores e para a luta democrática desta terra. Muito
obrigada.

A Deputada [lisa Costa - Obrigada, Deputada Jô Moraes.
Companheiros e companheiras que nos acompanham. em Minas

Gerais, além dessa questão, quero abordar um importante tema, a infra-
estrutura do transporte e das estradas de Minas Gerais. No início do
governo do Lula, o volume de contratos do DNIT era da ordem de
R$3.420.000.000,00. O valor executado no governo anterior a 2003, ou
seja, de 2000 a 2002, foi R$1.700.000.000,00, destinados à recuperação,
ampliação e duplicação das estradas brasileiras.

Deve-se ressaltar que, em 2002, o percentual da Cide utilizado nos
transportes era de apenas de 35%. De 2003 a 2006, no Ministério dos
Transportes, no governo do Lula, o volume de contratos do DNIT até o
final de 2006 somam R$18.000.000.000,00. Então, de 2000 a 2002, o
montante de R$1.700.000.000,00 chegará, ao final de 2006, a
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R$18.000.000.000,00. O valor executado é mais do que o triplo do de
2000 a 2006.

E o percentual da Cide, de 35%, utilizado nos transportes, em 2006
subiu para 90%. Divulgo esses dados para que se tenha uma noção do
Brasil. Em Minas Gerais, os investimentos nas rodovias federais, de 2003
a 2005, já somam R$3.112.000.000,00.

Em 2003, foram executados R$451.000.000,00, incluindo-se todo tipo
de obra, como sinalização e recuperação; em 2004, R$1.973.000.000,00;
em 2005, R$687.000.000,00. Somente em Minas Gerais foram
executados R$3.000.000.000,00, até 2005. Em restauração, houve
investimento na BR-040, na BR-1 16, na BR-1 53, na BR-251, na BR-262 e
na BR-365; em adequação e duplicação, na BR-050 e na BR-381, nos
trechos Belo Horizonte-Governador Valadares e Belo Horizonte-São
Paulo. Citei esses dados apenas para exemplificar os recursos que estão
sendo aplicados no Estado.

Não afirmamos que tudo o que está sendo feito é bastante para
recuperar as estradas abandonadas ao longo de muitos anos, mas
comprova a prioridade dada à infra-estrutura, não somente das rodovias,
como também das ferrovias e, até mesmo, das hidrovias, para tornar os
nossos rios mais navegáveis.

O Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas
Estradas, referente à recuperação de pavimentos, à sinalização
horizontal, à recomposição de pequenos segmentos contínuos, à
fresagem, à restauração de pavimentos, à recuperação de obras de artes,
à restauração de sinalização horizontal e aos tapa-buracos também faz
parte de investimentos que somam aproximadamente
R$1.000.000.000,00. Desses valores, grande parte dos contratos, que
correspondem a R$1 90.000.000,00, apenas 59 foram feitos sem licitação.

Essa tarefa foi discutida no Ministério dos Transportes e no governo do
Lula porque é um programa emergencial. O próprio Ministério,
diferentemente do que a mídia divulgou, solicitou, formalmente, o
acompanhamento do Tribunal de Contas da União - TCU - e
principalmente da Controladoria-Geral da União - CGU. Foi solicitada
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transparência para acompanhar, em todos os Estados brasileiros e em
Minas Gerais, com bastante detalhe, a fiscalização das regiões e das
obras feitas sem licitação. Mesmo em caso de emergência, todos os
órgãos de fiscalização deveriam cumprir o seu papel, ou seja,
acompanhar, de perto, a realização de obras emergenciais.

Abordarei mais um dado para avaliarmos os recursos de Minas Gerais
destinados ao transporte e principalmente ao Pró-Acesso. Em 2004, o
repasse da Cide-Minas foi de R$119.000.000,00, e o Estado ficou com
R$89.000.000,00 e os Municípios, com R$29.800.000,00. Em 2005, o
repasse foi de R$194.000.000,00, e o Estado ficou com
R$145.000.000,00 e os Municípios, com R$48.000.000,00. Esse valor é a
mesma quantia a ser implementada e executada, do repasse da Cide, em
2006, no Estado e nos Municípios de Minas Gerais.

No Norte de Minas, o Presidente Lula afirmou que faria o entendimento
com o Governador de Minas, mesmo que a BR-135 tenha sido
estadualizada. Ele afirmou que faria todo o esforço para que aquela
região também recebesse os benefícios do governo federal.

Mostraremos um dado que julgamos importante entre todos os
programas de infra-estrutura em Minas Gerais, que é o Pró-Acesso.
Temos todas as informações, mas o tempo não nos permite apresentá-
las na íntegra. Para os senhores terem uma idéia, em 2004, dos recursos
do Pró-Acesso referentes a convênios, acordos e ajustes da ordem de
R$73.000.000,00, cerca de R$43.000.000,00 do governo federal e
R$24.000.000,00 da Cide chegaram em Minas Gerais. Sendo assim,
grande parte dos recursos do Pró-Acesso veio de convênios do governo
federal e da Cide. Da mesma forma, os recursos de 2005 aumentaram a
participação do governo do Estado significativamente em 22%, mas
existem ainda 33% de recursos da dde utilizados no Pró-Acesso. Além
disso, em 2006 haverá investimentos do Bird aqui, no Estado de Minas
Gerais. E preciso que esses dados fiquem bem claros para a população
mineira. Nunca se investiu tanto em infra-estrutura. Ainda não é o
necessário, mas, em relação ao governo anterior, que apenas investiu
R$1.700.000.000,00 no Brasil, o governo Lula chega em 2006 com
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investimentos de R$18.000.000.000,00, demonstrando compromisso não
somente com as políticas sociais importantes para o povo brasileiro, mas
também com obras em infra-estrutura e projetos nas áreas de saúde e
educação. Estamos chegando a mais de 9 milhões no programa Bolsa-
Família. Nesta segunda-feira, o Ministro Patrus esteve aqui conosco,
mais uma vez, para falar do acertado e vitorioso programa de
transferência de renda às famílias pobres, que chega a todos os
Municípios de Minas Gerais. O Presidente Lula tem o reconhecimento do
Brasil devido a esse importante programa que atende a mais de 1 milhão
de famílias aqui, totalizando quase 2 milhões por ano.

Sr. Presidente, apresento esses dados para dizer que é importante
fazermos um debate político, mas com informações acenadas, para que
seja de alto nível.

Termino meu pronunciamento manifestando minha solidariedade ao
Deputado Rogério Correia, porque solidariedade se faz principalmente
em torno de uma causa comum, de ideais e soma em defesa do povo de
Minas Gerais. E ele sempre tem feito por ser um dos melhores Deputados
desta Assembléia Legislativa, e que faz parte da Mesa Diretora. Boa
tarde!

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, cidadãos que nos acompanham aqui nesta Casa e pela TV
Assembléia, representantes da imprensa, antes de abordar o tema que
aqui me traz, não posso deixar de fazer um registro no momento em que
se fala de solidariedade a "A", "B", "C", ou "D". Especialmente nós,
mineiros, que temos uma história em defesa das liberdades, e esta Casa
não nos podemos calar diante da situação a que os brasileiros assistem
de maneira vergonhosa. Todos ficamos envergonhados quando
instituições máximas deste país passam a ter determinados
comportamentos deploráveis, instigados por aqueles que não sabem
respeitar a democracia. Curiosamente vimos pessoas, que até então
sempre julgamos valorosas, tendo um comportamento como se tivessem
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sofrido lavagem cerebral, calando-se, concordando e ironizando.
Indagamos: é admissível que alguém, um caseiro, um homem simples, ao
ser convocado pelo Congresso para contribuir com as investigações que
se fazem necessárias, dado o mar de lama que se transformou o governo
federal, por ação do PT, seja impedido de falar?

Depois é pior, têm a covardia de expor a vida pessoal e familiar dele,
vazando o sigilo bancário para tentar desqualificar o seu depoimento. O
duro é que ainda insistem em negar que haja qualquer irregularidade
nisso. Então, Deputado Miguel Martini, vão ao Plenário da Casa para
dizer: 'Não. Precisamos quebrar o sigilo bancário desse cidadão agora e
de maneira formal". Aí o cidadão diz: "O meu sigilo bancário está
espontaneamente aberto para todos". Esse mesmo partido que, por
alguns momentos, não somente apóia, mas também venera o Presidente
faz questão de dizer: "Olha, ele é operário e trabalhador". Aí, Deputado
Padre João, um outro trabalhador, um outro operário é crucificado.

Observo que ocorre uma lavagem cerebral nas pessoas, que, aliás, são
sérias. Deputado Padre João, sou católico e, por muito tempo, questionei-
me. Deputado Miguel Martini, nós, que participamos dos movimentos de
jovens, depois dos concílios na Igreja Católica, como o Deputado Padre
João eu ficava a me questionar: "Será que a postura da Igreja está sendo
adequada e isenta, permitindo a partidarização em alguns momentos, por
parte de algumas pessoas, quase como uma idolatria?". Para a nossa
alegria, a CNBB já começou a acordar.

Agora é preciso que todos nós acordemos para esse tipo de
comportamento, em que alguns passam por uma espécie de lavagem
cerebral. Não desejam enxergar que querem jogar toda a podridão para
debaixo do tapete. Uma Casa que servia para negociações escusas é
agora tratada assim: "Aquilo lá é um bordel. Não podemos deixar que
exponham a vida do Ministro, porque aquilo é só um bordel". Realmente é
um bordel, mas mantido com o dinheiro do povo brasileiro. Isso é
vergonhoso e repugnante; é isso que virou o governo federal. Ao mesmo
tempo em que idolatram o operário - e nós sempre respeitamos a figura
do operário e a figura do Presidente -, o caseiro pode ter o seu sigilo
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devassado, pode ser humilhado, mostrando a sua história pessoal, a sua
condição de filho ilegítimo, algo da intimidade de um ser humano. E ainda
não recuam nem têm o bom-senso de dizer: "Desculpem-nos, pois nós
nos precipitamos. Vamos ouvir o moço". Não. Esse trabalhador é
diferente, é proscrito, pois deseja mostrar o que sabe.

Portanto, isso precisa ser dito de maneira clara. E inaceitável esse tipo
de comportamento de um governo que se diz dos trabalhadores e que
defende a ética e a moral, ao mesmo tempo que proclama a recuperação
das estradas e os milhões de investimentos no DNIT. O Brasil inteiro
sabe, isso é outra coisa que nos assusta. Dizer que é o governo que mais
investe em estradas? Um governo que passou quase todo o mandato
deixando as rodovias federais se transformarem numa calamidade?
Deputada Elisa Costa, quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas
morreram quando desviavam de um buraco? Pessoas estão sendo
assaltadas, porque o ônibus precisa parar, literalmente. Depois de não
fazer qualquer investimento durante muitos meses, anos, dá aquele
desespero e criam-se os tapa-buracos, sem licitação, abrindo margem
para mais corrupção e roubalheira. O pior é que isso é jogar dinheiro fora.

Ainda ontem, eu passava pela Rodovia 494, entre Divinópolis e Oliveira,
e os buracos que foram tapados, há algumas semanas, já se tornaram
novamente crateras.

Colocaram uma placa do DNIT tão improvisada que, onde deveria estar
o valor e outros detalhes da obra, criminosamente não havia nada; a
placa estava toda em branco.

Por outro lado, temos um governo de Estado sério e, nos últimos
segundos que me restam, Presidente, gostaria de falar da minha alegria.
Se, por um lado, ficamos angustiados com esse cenário federal, com
essa podridão em Minas Gerais, por outro temos motivos de alegria.
Temos um governo sério, austero, ético, que trabalha e entrega
resultados concretos. Na sexta-feira, o Governador estará inaugurando
uma obra iniciada pelo PSDB, na época do Governador Eduardo
Azeredo, ligando Santo Antônio do Monte a Bom Despacho. Eu mesmo
entreguei ao Governador um abaixo-assinado com mais de 3 mil
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assinaturas do povo de Bom Despacho, liderado pelo Vital, pela
Associação Comercial. Fui junto ao ex-Governador Eduardo Azeredo falar
sobre o apelo do povo de Santo Antônio do Monte ao Prefeito Gilmar
Filho, e o Governador, sensível a essa reivindicação, tomou a iniciativa de
concluir a obra. Poderia inaugurar três obras no mesmo dia, porque fez
também a ligação a Leandro Ferreira, terra do nosso querido Pe. Libério,
e a ligação de Perdigão a Nova Serrana, numa parceria envolvendo o
Prefeito Joel e o Prefeito Gilmar.

Obras importantes estão sendo entregues de uma maneira séria e ética,
fazendo o contraste entre um governo que tem mostrado resultados, com
seriedade e competência, e o outro governo que está envolvido em um
mar de lama, mas que quer demonstrar que está tudo bem. O Presidente
da República já não pára mais em Brasília, já não tem mais
compromissos de trabalho, só compromissos de campanha. Todo santo
dia, o Presidente tem compromissos de campanha de manhã, de tarde e
de noite, como se tudo estivesse às mil maravilhas no Brasil. E preciso
que isso fique bem claro, porque já enganaram o povo brasileiro uma vez
e estão se preparando para enganar de novo. Com certeza não ficaremos
calados, assistindo a esse desfile de mentiras, a essa demagogia e, o
que é pior, a esse autoritarismo e desrespeito.

Curiosamente, às vezes nos olham tentando ironizar, e aí volto a
lembrar. Será lavagem cerebral? Pessoas tão sérias e íntegras acham
normal o vazamento do sigilo bancário de um operário. Pessoas tão
sérias e íntegras acham normal uma casa de prostituição com lobistas,
freqüentada pelo Ministro da Fazenda. Acham normal porque querem nos
ironizar e dizer que a Oposição está radicalizando contra o Presidente
Lula. Mas a verdade é que o povo brasileiro está acordando a tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
0 Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora destinada
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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.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

minhas senhoras e meus senhores, primeiramente, Deputado Domingos
Sávio, completando seu pronunciamento, gostaria de falar sobre a BR-
494, no trecho Divinópolis - Nova Serrana. As empreiteiras estavam
fazendo essa obra e, no início do mês, receberam a comunicação de sua
paralisação. No trecho entre Nova Serrana e Perdigão, trecho de 15km, a
empreiteira já havia retirado todo o asfalto e não poderá concluir a obra,
portanto aquele trecho permanecerá em terra. Isso mostra a eficiência
desse governo. Segundo eles, não podem continuar essa obra porque
aquela estrada está na Medida Provisória n Q 82, no Programa de
Estadualização, e não podem colocar mais dinheiro nessa obra. Então,
na BR-494, teremos, durante muito tempo, um trecho de terra.

Senhoras e senhores, é com muito prazer que retorno a esta tribuna e,
diferentemente da última vez que ocupei esta tribuna para alertar a
sociedade sobre as perspectivas sombrias que pairam sobre o setor
calçadista em Minas, desta vez trago boas notícias.

Primeiramente, quero lembrar que reassumi com muita honra, no último
dia 20, a Presidência da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo da Assembléia. Durante os anos de 2003 e 2004, tive o
prazer de presidir essa Comissão, que considero das mais valiosas desta
Casa, por tratar de assuntos extremamente importantes e
contemporâneos, voltados para debates e propostas que visam ao
aperfeiçoamento de leis que contribuem para o aprimoramento desses
setores, e sobretudo que visam à geração de emprego e renda para o
povo mineiro.

Devo reiterar, portanto, a minha enorme satisfação em presidir essa
Comissão, pois toda a minha vida profissional e política foi dedicada à
busca de condições dignas para se trabalhar e produzir.
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Devo admitir também que a minha satisfação não é apenas de caráter

subjetivo. E fato que o atual momento por que passa a economia mineira,
principalmente o setor do turismo, é dos mais promissores das últimas
décadas. E um privilégio, portanto, presidir essa Comissão num momento
como este.

Gostaria de repassar aos senhores e senhoras alguns indicadores
positivos sobre o turismo em Minas Gerais e de relacioná-los ao
crescimento econômico como um todo, já que, quando esse setor
apresenta indicadores de crescimento, significa que toda a economia está
se aquecendo.

Para ilustrar essa afirmação, lembro-lhes os recentes estudos do
Ministério do Turismo, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - Fipe -, os quais revelaram que Minas Gerais já ocupa a 2
posição entre os Estados que mais atraem turistas brasileiros, atrás
apenas de São Paulo. De acordo com a pesquisa, Minas recebe 10,5%
dos turistas nacionais.

Isso quer dizer que Minas Gerais vem demonstrando que tem muito
mais a oferecer aos turistas, além de sua riqueza histórica, como o
barroco. O Estado já está a caminho de ser um dos mais promissores
para o desenvolvimento do turismo, também pelo acervo cultural, parques
e reservas ecológicas, sua forte vocação para o turismo de negócios e de
eventos e pela tradicional hospitalidade do povo mineiro.

Pesquisa da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira indica que o
índice de ocupação em hotéis subiu de 39% para 65%, o que demonstra
o avanço substancial do turismo em nosso Estado.

Com o crescimento do número de turistas, os empresários que já
atuavam no ramo hoteleiro tiveram de incrementar seus negócios,
enquanto outros entraram para o mercado aproveitando todas as
oportunidades oferecidas, principalmente depois da implantação da
certificação, pelo governo de Minas, de 30 circuitos turísticos.

Não poderia deixar de falar sobre a realização da 47 Reunião dos
Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, marcada
para o período de 28 deste mês a 5 de abril, no Expominas, em Belo
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Horizonte, pois esse evento diz respeito ao turismo e à economia. Esse
é o terceiro principal evento econômico mundial, depois da reunião do
Fundo Monetário Internacional e do Fórum Econômico Mundial, em
Davos, na Suíça.

Não foi por acaso que o governo de Minas investiu R$152.000.000,00
para a expansão e modernização do Centro de Feiras e Exposição de
Minas Gerais, o Expominas.

O Expominas tornou-se um instrumento fundamental para o
desenvolvimento do turismo de negócios em Minas Gerais, pois é o mais
moderno em funcionamento no País.

Antes mesmo da realização da Assembléia dos Governadores do BID,
Minas Gerais gerou 6 mil empregos temporários na construção civil, no
comércio de bens, serviços e turismo, que - acredito - devem ser
transformados em postos de trabalho por tempo indeterminado. Estamos
falando de tradutores, hoteleiros, recepcionistas, vigilantes e operários de
todos os setores da construção civil.

A vantagem de sediar um encontro como esse é justamente colocar o
Estado e sua Capital em evidência no mercado internacional,
transformado-os em um referencial para a realização de eventos de
negócios nacionais e mundial. E importante que Minas fique conhecida,
para que o Estado fique integrado no cenário internacional e possa
projetar-se no mundo globalizado.

Gerar empregos, oportunidades e negócios, incentivar o comércio, o
turismo e o mercado hoteleiro são os benefícios que a iniciativa privada
irá colher com os grandes eventos de negócios.

Além do Expominas, outras iniciativas beneficiarão o turismo no Estado,
como as obras da Linha Verde, a revitalização do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e a implantação do aeroporto industrial, ambos em
Confins, além do programa de circuitos turísticos e a Estrada Real. Sobre
o projeto Estrada Real, lançado pelo Governador em 2004, devo dizer
que é sem dúvida uma das maiores e bem sucedidas iniciativas no setor.
A Estrada Real é muito mais que um roteiro turístico, ela vem
contribuindo gradativamente com o desenvolvimento do turismo em
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Minas, principalmente com um trabalho de divulgação de tudo o que
nosso Estado tem a oferecer em todas as áreas.

Aproveito a oportunidade para lembrar aos presentes e aos
telespectadores da TV Assembléia que o governo de Minas oficializou
ontem, terça-feira, dia 21, o W Circuito Turístico do Estado. A iniciativa já
abrange 352 Municípios, e a meta é atingir, até o final do ano, 663
cidades mineiras em circuitos, integrando e regionalizando toda ação do
governo de Minas para o desenvolvimento turístico do Estado.

E certo, meus caros e caras parlamentares, que o turismo não cresceu
apenas em Minas, mas em todo o País, sendo o setor que mais gerou
emprego no ano passado, aumentando em 14,2% o efetivo de 67.127
postos de trabalhos. Mas, sem dúvida alguma, o turismo em Minas Gerais
nunca viveu um momento tão favorável.

Convido a todos os brasileiros para desfrutar desse momento.
Conhecer Minas, seus caminhos, suas montanhas, suas cidades
históricas. Realizar negócios e saborear nossa culinária, nossa cultura,
nossa paisagem. Descubra Minas. Muito obrigado a todos.

O Deputado André Quintão - Manifesto minha preocupação até em
função do tom do pronunciamento do Deputado do PSDB que antecedeu
o Deputado Paulo Cesar, desferindo críticas e acusações, muitas delas
infundadas, contra um Ministro da República. Não considero que um
clima de hostilidade, de discussão de muitas questões pessoais possa
contribuir para o fortalecimento da democracia brasileira.

Gostaria que estivéssemos aqui discutindo o debate prioritário: a
economia brasileira, a geração de empregos, a distribuição de renda, os
indicadores econômicos, o nível de endividamento, a taxa de juros. Esse
é o debate que o Brasil espera no momento eleitoral e no cotidiano da
política brasileira.

A partir da experiência da Assembléia mineira, o Estado pode contribuir.
Nesses três anos, fizemos debates políticos, com algumas exceções,
como é normal em toda Casa Legislativa, O conjunto de Deputados e
Deputadas discutiu sobre Minas Gerais, e não sobre questões pessoais.
Temas de natureza comportamental sobre os Deputados, Governador ou
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Presidente da Assembléia estão tora do debate. E deve ser assim. O
povo de Minas Gerais quer discutir políticas públicas e questões sociais.

Ontem o Congresso ficou o dia todo discutindo a questão da casa, do
caseiro, do sigilo. Não votaram o Orçamento. O País fica sem o
Orçamento, os Estados, sem investimento, e os Municípios, sem repasse
de recursos. Temos a medida do salário mínimo, que vai aumentar como
nunca o nosso país. Mesmo assim, o Congresso não cumpre suas
obrigações. Em meio a uma enorme crise das instituições partidárias, no
ano passado, o Congresso não votou a reforma política.

Ficamos discutindo situações, listas, dossiês, e não se muda a estrutura
política que gera essas distorções. Ontem, o Presidente Lula foi direto, e
com razão. O Congresso precisa trabalhar mais, votar mais, e,
paralelamente às investigações, deve contribuir para o avanço da
democracia, alterar as regras no tocante à reforma política. O debate fica
muito baixo ao ser conduzido dessa maneira. Por que ninguém veio aqui
dizer que o mês de fevereiro bateu todos os recordes de geração de
emprego formal dos últimos anos no Brasil? E isso que conta para o povo
trabalhador, para os caseiros do Brasil, se o salário mínimo está maior, se
há emprego formal. Parece-me que a Oposição ao governo federal não
quer fazer esse debate.

Não podemos enveredar por um caminho de disputa política, fundado
na troca de acusações e nas questões de natureza pessoal. Discutir
questões dessa espécie também fere a ética política. O debate deve ser
focado nas políticas públicas, no comportamento da economia e das
políticas sociais. Por isso trago essa preocupação, e Minas tem um papel
a cumprir nesse caminho, porque é onde está sendo construído o
respeito recíproco. Aqui mesmo, na posse do Ceppo, tivemos essa
demonstração. O Governador disse que Minas está sendo muito bem
tratada pelos Ministros do governo federal e que prevalecem a parceria e
o entendimento.

Manifesto essa preocupação para que as lideranças de Minas, da
Situação ou da Oposição, com muita ponderação, contribuam para o
debate político. Isso é absolutamente natural. As divergências devem

L1
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ocorrer, e é bom que existam projetos diferenciados sendo submetidos à
aprovação da maioria da população. Entretanto, fazer um debate
centrado em ataques de natureza pessoal não contribui para o
fortalecimento da democracia brasileira. Obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaríamos de dar prosseguimento aos
trabalhos, mas não há quórum qualificado. Solicito a V. Exa. que encerre,
de plano, a reunião.

O Deputado Padre João - Indago ao Sr. Presidente se está vigorando a
resolução que instituiu a Comissão de Ética desta Casa, e quais os
Deputados a compõem.

O Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João que a
Mesa ainda não recebeu a indicação dos Líderes partidários para
recomposição da Comissão de Ética e que, ainda nesta semana,
solicitará aos Líderes de partido que fazem parte da Comissão de Ética
para indicarem seus membros para a nova composição da referida
Comissão.

O Deputado Padre João - Agradeço-lhe. Eu estava inscrito para falar
com base no art. 70, com previsão de usar da palavra por 1 hora.

O Sr. Presidente - V. Exa. pode verificar, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Padre João - E verdade, Sr. Presidente, só que, em outros
momentos, não há quórum, e continuamos os trabalhos. De certa forma,
isso para nós é excelente, pois abre o precedente para que, em momento
algum, muito menos para votar qualquer matéria, a reunião continue sem
o quórum previsto pelo Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Padre João
que os trabalhos não prosseguem, de forma alguma, sem o quórum
suficiente, caso seja solicitado por algum parlamentar. A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a

discussão, em turno único, dos vetos à Proposição de Lei Complementar
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n 2 92 e às Proposições de Lei n 2s 16.810, 16.860, 16.870, 16.872 e
16.882, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às
20 horas, e para a reunião especial de amanhã, dia 23, 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA EM 23/3/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ermano
Batista - Gustavo Corrêa - Jésus Lima - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Padre João - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião
Costa - Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 141h1min, 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 extraordinária de terça-feira,
dia 28, 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 será publicada na edição de 28/3/2006.).
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ATA DA 1 g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N 2 67/2004, EM 8/3/2006

As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, José Henrique, Célio Moreira, Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por indicação da Liderança
do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Sebastião Helvécio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, 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 o parecer do relator. Passa-
se à 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Registra-se a saída do Deputado Sargento Rodrigues e a presença do
Deputado Jayro Lessa. Após discussão e votação, é aprovado, em 12
turno, o parecer que conclui pela aprovação da referida Proposta de
Emenda à Constituição n 2 67/2004 na forma do Substitutivo n 9 1 (relator:
Deputado José Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Ermano Batista, Presidente -,Jésus Lima - José Henrique.	-

ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

8/3/2006
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
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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 ns 1.760 e 1.87712004, 2.220, 2.534, 2.756,
2.507, 2.604 e 2.669/2005 e Projetos de Resolução n2s 2.748 e
2.749/2005 (Deputado Ricardo Duarte); Projetos de Lei n 2s 2.715, 2.718,
2.719, 2.723, 2.763, 2.768, 2.771, 2.790, 2.809 e 2.815/2005 (Deputado
Doutor Ronaldo). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
1.760 e 1.877/2004, 2.220 e 2.534/2005 e dos Projetos de Resolução n2s
2.748 e 2.749/2005 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 2.507, 2.604 e 2.66912005 (relator:
Deputado Ricardo Duarte); 2.715, 2.718, 2.719, 2.723, 2.763, 2.768,
2.771, 2.790, 2.809 e 2.81512005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo), que
receberam parecer por sua aprovação. 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 março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Ronaldo.

ATA DA 1 2 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/3/2006

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília
Ferramenta e os Deputados Carlos Gomes e Paulo Cesar, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel Rocha.

rÁ



812
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Carlos
Comes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente. O Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação e convida a Deputada Cecília Ferramenta para atuar como
escrutinadora. Após a votação, é eleito para Presidente o Deputado Paulo
Cesar, que é empossado pelo Vice-Presidente, Deputado Carlos Comes.
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 março de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Biel Rocha.
ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4

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

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Adalclever Lopes, Doutor
Ronaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Paulo Piau e Weliton Prado. 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 debater a
epidemia de dengue no Estado, com ênfase no Triângulo Mineiro. A
Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Giovanini
Evelin Coelho, Coordenador do Programa Nacional do Ministério da
Saúde- DF; Francisco Leopoldo Lemos, Coordenador da Coordenadoria
de Controle de Zoonose da SES; Alaor Carlos de Oliveira Júnior,
Secretário Municipal de Saúde de Uberaba; Alvaro Eduardo Eiras, Chefe
do Laboratório de Culicídeos do Instituto de Ciências da UFMG; Carlos
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Farah, Superintendente da DRS de Uberaba; Silvana Tecles Brandão,
Gerente de Controle de Zoonose da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, com a
participação do Sr. Anderson Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas, e
Rita Reis, assessora do Secretário Municipal de Saúde de Uberaba,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa-se à 3a Fase da 2 Parte da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fahim Sawan, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde, para que envide esforços com
vista a efetuar a contratação em nível nacional de ginecologistas e
pediatras para o Programa Saúde da Família - PSF -; Adalclever Lopes,
em que solicita seja encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de
São Sebastião do Paraíso pedido de informações sobre as providências
adotadas quanto à solicitação da Câmara Municipal daquela cidade, no
tocante às irregularidades apontadas na prestação de serviços de saúde
local, especialmente quanto às verbas do SUS. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradecê a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 211312006, terça-feira, às 10 horas, com a
finalidade de apreciar as matéria constante na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Carlos Pimenta, Presidente - Fahim Sawan - Ricardo Duarte - Doutor

Ronaldo - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 15/3/2006

L1
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As 14h33m1n, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Chico Rafael, Jésus Lima e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico
Rafael, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Jésus Lima, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar proposições da Comissão. Passa-se à 3 0 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Jésus Lima
solicitando realizar audiência púlbica da Comissão para se discutir a
implantação da TV digital, com os convidados que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite.

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15? LEGISLATURA, EM 15/3/2006
Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Sebastião Costa e Weliton Prado
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 12 Fase da 22 Parte 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 constitucional idade,
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legalidade e juridicidade, no 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.91612006
com as Emendas de n2s 1 a 5 (relator: Deputado Ermano Batista); 2.413
e 2.696/2005, este com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 2.698/2005 com a Emenda n 2 1 e
3.005/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva): e 2.79312005 com as
Emendas n9s 1 a 6 (relator: Deputado Sebastião Costa). Neste momento,
o Deputado Weliton Prado apresenta recurso contra decisão desta
Comissão referente ao Projeto de Lei n 2 2.830/2005. O Presidente
informa que deixa de receber o requerimento, por isso não ser da
competência desta Comissão, e informa ao Deputado Weliton Prado que
cabe ao Plenário da Casa receber o referido requerimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo -. Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159
LEGISLATURA, EM 16/3/2006

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Registra-se a chegada do Deputado Weliton Prado. Passa-se à 3 Fase
da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos
Deputados Miguel Martini e André Quintão, em que pedem seja realizada

rs
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audiência pública para debater a Campanha da Fraternidade de 2006; e
seja solicitada ao Plenário da Casa a realização de reunião especial para
o lançamento da referida campanha, com a presença do Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Miguel Martini - André Quintão.

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5

LEGISLATURA, EM 21/3/2006
Às 14h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Ouro

Preto o Deputado Durval Angelo, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o emprego de mão-de-obra infantil por mineradoras clandestinas
na região. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n2s
2.407/2005, turno único (Deputado Paulo Cesar); e 2.428/2005, turno
único (Deputado Roberto Ramos). A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir o Sr. Marques Casara, Supervisor de Comunicação do
Instituto Observatório Social; Sras. Olívia Maria de Paula Alves Bezerra,
Professora Adjunta da Escola de Nutrição da Universidade Federal de
Ouro Preto - Ufop; Rita de Cássia Pedrosa Santos, Gerente Técnico de
Produção da Minas Serpentinito; Margareth Pedrosa, engenheira de
Minas, representando o Sr. José Eduardo Alaves Martinez, Chefe Interino
do 32 Distrito do Departamento de Produção Mineral - DNPM-MG; Sr.
Vittorio Lanari Júnior, Secretário Municipal de Turismo, Indústria,
Comércio, Cultura e Patrimônio; Vereador Wanderley Rossi Júnior

WN
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(Kuruzu), Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Srs. Antônio
Maurício Mendes Ferraz, Assessor da Cooperativa de Mineradoras de
Ouro Preto; Lourival Amâncio da Costa, Presidente da Associação dos
Moradores de Mata dos Palmitos e Coordenador do PET; Sras. Adriana
Augusta de Moura Souza, Procuradora do Ministério Público do Trabalho;
Elvira Míriam Veloso de Mello Cosendy, Técnica da DRT-MG e
Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente; Sr. Nelson Ribeiro Vaz, Gerente da Minas
Talco; Sras. Christiane Azevedo Barros, Auditora Fiscal do Trabalho;
Maria Isabel DacalI, Subdelegada Regional do Trabalho; Sr. José Carlos
do Vale, representante do Ministério de Minas e Energia; Sra. Paula
Ayres, Promotora de Justiça e Curadora de Defesa do Meio Ambiente; e
Sr. José Eustáquio Cardoso, Presidente da Cooperativa dos Mineradores
de Ouro Preto, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N 2 507/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação &
1412005, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Varig Logística S.A., em cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n2
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15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/3/2006, e retificada em
17/3/2006, foi a proposição encaminhada a esta Comissão para receber
parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n2 13.

Fundamentação
O art. 70 da Lei & 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de Tributação
de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra
unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas
mineiras, O Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela
Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

A exemplo dos regimes especiais já concedidos às empresas BRA
Transportes Aéreos Ltda., TAM Linhas Aéreas S.A., Varig S.A. - Viação
Aérea Rio-Grandense e Gol Transportes Aéreos S.A. e ratificados por
esta Casa em 2005, o Regime Especial em questão é uma resposta ao
tratamento fiscal dispensado pelo Estado do Rio de Janeiro às operações
internas com querosene de aviação (QAV), regulamentado pelo Decreto
n 9 36.454, de 29/10/2004.

O Regime de que trata a proposição em análise corresponde a uma
redução da carga tributária para 3% do ICMS devido nas operações
internas com querosene destinado ao abastecimento das aeronaves da
empresa requerente, promovidas pelos distribuidores estabelecidos no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Com efeitos até 31/8/2006, o
Regime Especial poderá ser prorrogado por ato do Diretor da
Superintendência de Tributação, após a avaliação do cumprimento de
suas condições, desde que perdure a situação motivadora de sua
concessão, e será revogado automaticamente com a extinção dessa
situação. A eficácia do Regime Especial, assim como a possibilidade de
estender o benefício a toda a cadeia de fornecedores de combustíveis, a
fim de evitar acúmulo de créditos, estão condicionadas à assinatura de
termos de adesão pela empresa beneficiária e pelas distribuidoras de
querosene de aviação.

Entre as considerações constantes no parecer da Superintendência de
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Tributação, além da inconstitucionalidade do benefício concedido pelo
Estado do Rio de Janeiro, são apontadas outras razões que
fundamentam a concessão do Regime Especial. Uma dessas razões é a
necessidade de desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, que só será assegurado pelo abastecimento de aeronaves em
território mineiro, o que vinha sendo desestimulado pelos benefícios
concedidos pelo Estado vizinho. Sem a medida tomada pelo Governo do
nosso Estado para neutralizar esses benefícios, poderiam ocorrer
alterações de rotas e redução de vôos, com conseqüente prejuízo ao
erário mineiro e às configurações da logística de cargas destinadas às
empresas mineiras. Por outro lado, a alteração de rota para
abastecimento no Estado poderá incrementar o mercado de cargas
aéreas e atrair investimentos para o território mineiro. Assim, a
necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de
uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno,
também justifica o Regime Especial.

Conforme o entendimento da Secretaria de Estado de Fazenda, citado
no Anexo 11.7 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006, que
compreende o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia.
de receita, o regime especial nas operações internas com querosene de
aviação não se caracteriza como efetiva renúncia de receita, uma vez que
o benefício implica redução no meio da cadeia das etapas de incidência
do ICMS, com recuperação nas prestações subseqüentes de transporte
submetidas a imposição do tributo estadual. O benefício não configura,
portanto, desrespeito ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além de não representar renúncia de receita, a medida em questão, ao
contribuir para a revitalização do Aeroporto de Confins, conforme já
citado, e para a implementação da plataforma logística e de comércio
exterior da Região Metropolitana de Belo Horizonte, dois projetos
estratégicos do Governo, trará ganhos para todo o Estado, inclusive para
os cofres públicos. Sem as restrições existentes no Aeroporto da
Pampulha, cria-se a possibilidade de ampliação do transporte aéreo em
Minas Gerais e de utilização mais eficiente da logística de transporte de
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cargas, ao qual se dedica a Varig Logística, significando redução de
custos para os produtores e exportadores mineiros, que atualmente
embarcam mais de 90% de sua produção em aeroportos de outros
Estados, segundo informação disponível na página do Governo do
Estado na internet (www.mg.gov.br).

Já o credenciamento de Confins como o primeiro aeroporto industrial do
Brasil, por ato declaratório da Receita Federal, publicado em
atrairá novos investimentos. Está previsto para este mês o início das
atividades de três empresas do setor eletrônico no novo espaço industrial
do aeroporto. Nesse espaço, o Governo espera ainda abrigar indústrias
de equipamentos médicos e hospitalares, aeronáutica, biotecnologia e
comércio eletrônico.

Conforme notícia veiculada na referida página da internet em 6/1/2006,
o número de passageiros cresceu 16,9% nos aeroportos de Belo
Horizonte. Só o Aeroporto de Confins recebeu, no ano passado, mais de
2.900.000 passageiros, contra 388 mil em 2004. A projeção para este ano
é de mais de 3.500.000 passageiros. Também o movimento de cargas no
Aeroporto expandiu, passando de 25.891t em 2004 para 29.054t em
2005, o que significa um aumento de 12,2%.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 14/2005, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 14/2005, nos termos do art.

7q da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 9 14/2005 à empresa Varig Logística S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
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Jayro [essa, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ermano Batista -

Doutor Ronaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 1.740/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Núcleo Regional de Voluntários de
Combate ao Câncer de ltaúna, 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
O referido Núcleo tem caráter beneficente e presta assistência a

pessoas vítimas de câncer, encaminhando-as ao tratamento módico e
acompanhando-as na busca da cura. Auxilia a família do paciente,
providencia transporte e cobre despesas de viagem para pessoas
humildes.

Através do Hospital Mário Penna, tem realizado um portentoso trabalho
social, que é divulgado junto à sociedade.

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 1 1.740/2004
em turno único.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 2.546/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza [ara, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Coral Tangarás de Santa
Isabel, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/8/2005 e
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distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitas 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 n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 9 Q que os cargos
dos dirigentes não serão remunerados; e no art. 21, parágrafo único
(alterado), que, caso seja dissolvido o Coral, o patrimônio remanescente
reverterá em favor de uma instituição congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.546/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.641/2005

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em
questão pretende declarar de utilidade pública a Fundação Educacional
de Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural -
Fundação Roge, com sede no Município de Delfim Moreira.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que o
analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta
Comissão, para deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1,
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"a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A Fundação Roge é entidade civil sem fins lucrativos, apartidária,
constituída por prazo indeterminado, cujos atos são regidos pelos
princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Merecem
destaque suas iniciativas para promover a formação e a educação de
pessoas com base nos princípios do associativismo e da ajuda mútua,
bem como servir de instrumento operacional dos processos de
aprendizagem de técnicas agrícolas, veterinárias, de turismo rural e de
meio ambiente e agroenergia, visando à sua implementação na região da
Serra da Mantiqueira.

Suas principais metas são: desenvolver ações educativas, integrando
atividades práticas com a fixação de conhecimentos necessários à
formação integral do educando; subsidiar a aquisição de material didático
e insumos em geral, necessários ao exercício da vida escolar e do
processo ensino-aprendizagem; realizar a comercialização dos produtos
agropecuários, decorrentes do processo ensino-aprendizagem, bem
como prestar serviços de conveniência do ensino e do interesse dos
educandos, tais como hotel-escola, praça de eventos culturais, centro de
compras de produtos da região, entre outros; e, por último, prestar a
terceiros serviços de assessoria técnica na área de agricultura, de
pecuária, de turismo rural e de meio ambiente e agroenergia,
desenvolvendo projetos e acompanhando-os, com objetivo de angariar
recursos para a Fundação.

Tendo em vista a relevância do trabalho realizado pela instituição, pode-
se considerar ela perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.641/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.710/2005

L-I
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n 2 2.710/2005 visa

declarar de utilidade pública a Pequena Escola Gratuita São José de
Passos, com sede no Município de Passos.

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

Fundamentação
A citada entidade, em funcionamento desde 2003, tem como objetivo

assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania das crianças e
adolescentes residentes no Município de Passos.

Buscando a consecução de suas metas, presta-lhes atendimento nas
áreas de educação e saúde, promovendo sua integração com seus
familiares e a comunidade local.

Promove outras atividades visando à captação de recursos financeiros
para o atendimento das necessidades inerentes às suas finalidades.

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

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

2.710/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.711/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Movimento Verde de Paracatu,
com sede no Município de Paracatu.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/10/2005, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua Diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 6 Q de seu estatuto dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída e que funcione no Município de
Paracatu, e o parágrafo único do art. 13 determina que aos membros da
Diretoria, Conselheiros, mantenedores ou instituidores não será atribuído
nenhum tipo de remuneração, nem lucros ou dividendos, a qualquer
título.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratário de utilidade pública,
alterada pela Lei n 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.71112005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Ermano Batista

- Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.834/2005

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
2.834/2005 visa declarar de utilidade pública a Liga Esportiva do Sul e
Sudeste de Minas Gerais, com sede no Município de São Lourenço.

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

Fundamentação

- -
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A referida entidade, em funcionamento desde março de 1997, tem por

finalidade promover e divulgar várias modalidades esportivas no
Município de São Lourenço e regiões vizinhas.

Para a consecução de suas metas, realiza campeonatos, torneios e
competições e incentiva a filiação de associações esportivas e entidades
classistas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.834/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.917/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

Mensagem n Q 490/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Escola Estadual Lar dos Meninos à Escola
Estadual situada na Rua São Vicente, 300, no Bairro Olhos d'Agua, no
Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo" de 17/2/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade
e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se, essencialmente, pela

repartição de competências entre a União, os Estados imembros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.
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No que tange à competência normativa, as matérias que só podem ser

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

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 9 do art. 25 da nossa Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do
Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n Q 13.408, de 1999, que
dispõe sobre as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
estabelecendo que é da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e exigindo que a escolha da denominação recaia em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, devendo ser observada a
correlação entre a destinação do estabelecimento, da instituição ou do
próprio público que se pretender denominar e a área em que se tenha
destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, saliente-
se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa reservada a
qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder
Executivo.

Quanto aos pontos fundamentais sujeitos ao exame desta Comissão, o
projeto encontra-se em harmonia com o ordenamento vigente, em razão
do que inexiste óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.91712006.
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Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - George Hilton, relator - Gustavo Corrêa -

Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.918/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n 2 491/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Maria Luiza Alves Vieira à Escola Estadual do
Povoado de Imbiruçu, localizada no Município de Mutum.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade
e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
No que tange á 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 § 1 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 Q 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
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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, do
Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

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 2 2.918/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ermano

Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.928/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Futebol Amador de
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua Diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 72 de seu estatuto determina que as atividades dos
Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem.
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E o parágrafo único do art. 37 dispõe que, em caso de dissolução, os
bens remanescentes serão incorporados a outras associações de fins
iguais ou semelhantes, juridicamente constituídas, registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social, sediadas o mais próximo
possível da região em que atuava.

Portanto, a entidade atende à exigência consubstanciada no art. l Q da
Lei n 2 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.92812006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M 2.929/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei n g 2.929/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Vila Feliz Esporte e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei n g 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 16 do seu estatuto determina que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social e o art. 29 prevê a não-remuneração de seus
Diretores, Conselheiros e sócios.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.929/2006, na forma original.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ermano

Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.930/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Campo Belo - Apac/Campo Belo, com
sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 67 de seu estatuto dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere ou assistencial que tenha personalidade jurídica, sede e
atividades situadas na mesma unidade da Federação da instituição
extinta, e o art. 69 determina que as funções dos Diretores e
Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, salário, bonificação ou vantagem

ÀT
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provenientes ou oriundos da entidade.

Portanto, a entidade em tela atende à exigência consubstanciada no art.
1 da Lei n 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 2.930/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.931/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n 9 2.931/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores de Leite de Piedade dos Gerais - Asprolpig -' com sede no
Município de Piedade dos Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 9 da
Lei n o 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 40 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, de fins não econômicos, situada no Município, e o
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Diretores, Conselheiros ou
serão inteiramente gratuitas,
qualquer lucro, gratificação,

art. 43 dispõe que as atividades dos
instituidores, bem como as dos sócios,
sendo-lhes vedado o recebimento de
bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei & 2.93112006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.936/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação do Centro de Saúde
Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela Vista de
Minas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua Diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Ressalte-se que o estatuto da entidade, em seu art. 28, determina que
as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como dos associados,
benfeitores ou equivalentes, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.
33, dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, juridicamente constituída, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, a entidade em tela atende à exigência consubstanciada no art.
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1 9 da Lei n9 12.972, de 1998, reguladora do processo deciaratório de
utilidade pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.936/2006.
Saia das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9 2.940/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria OUvia, o Projeto de Lei n9 2.940/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae de Conceição da Barra de Minas, com
sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo', em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2 Q do art. 14 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o § 2 Q do art. 44
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Wk
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e
pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.940/2006.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ermano

Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.941/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n9
2.94112006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Renovar, com sede no Município de Betim.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei n Q 12.972, de 1998, modificado pela Lei n g 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 47 do seu estatuto
prevê a não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros e o art. 48
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n 2 2.941/2006.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.942/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Francisco de Assis
Betti, com sede no Município de Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à
constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 10 de seu estatuto determina que
as atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas, e
o art. 28 dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal
n O 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 com o mesmo objetivo social.

Esclareça-se que é necessário dar nova redação ao art. 1 2 da
proposição em exame apenas para retificar a localização da sede da
entidade.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei & 2.942/2006
com a Emenda n 2 1.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Francisco de

Assis Betti, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.943/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n 2 2.943/2006 tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Município de Alfredo Vasconcelos, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes á
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l Q da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 42 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública, para ser aplicado nas mesmas
finalidades da associação dissolvida; e o art. 43 veda a remuneração dos
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cargos de diretor e conselheiro fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.943/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.946/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

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

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 42 de seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, inscrita no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS -, para ser aplicado na mesma finalidade da organização
dissolvida; e o art. 45 estabelece a não-remuneração dos cargos de seus
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Diretores, Conselheiros e sócios.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.946/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.952/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem n9 505/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Escola Estadual Professora Neiva Maria Leite à
Escola Estadual de Delfinópolis, situada na Avenida Padre Ivo Soares
Matos, n g 888, Centro, no Município de Delfinópolis.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade
e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 22, enumera as matérias que

só podem ser reguladas pela União e, no art. 30, fixa a prerrogativa do
Município para editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. A competência do Estado membro, prevista no § 1 9 do art.
25, faculta-lhe tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município

Como a denominação de próprios públicos não constitui assunto de
competência privativa desses entes federativos, pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei Estadual n 9 13.408, d€
1999, que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios dc

rs
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Estado. Tal norma estabelece ser da competência do Legislativo dispor
sobre a matéria e exige que a escolha da denominação recaia em nome
de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, devendo ser observada a
correlação entre a destinação do estabelecimento, da instituição ou do
próprio público que se pretende denominar e a área em que se tenha
destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, a Carta mineira não a inseriu
no rol das matérias reservadas em seu art. 66, sendo perfeitamente
adequada a apresentação do projeto pelo titular do Poder Executivo.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.952/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.956/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Ponte
Vila, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006 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 Q da Lei n O 12.972, de 1998, modificado pela Lei n Q 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. 12, § 2, que os
Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de quaisquer vantagens ou benefícios, diretos ou indiretos; e
no art. 39 que, caso seja dissolvida a entidade, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere sediada no Município
de Formiga, com personalidade jurídica e que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.956/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - George Hilton, relator - Gustavo Corrêa -

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.957/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a entidade denominada Albertos
Futebol Clube, com sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o § 1 2 do art. 66 de seu estatuto dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidade de
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assistência de caráter filantrópico, e o art. 77 determina que os cargos
eletivos e diretivos não poderão ser remunerados.

Portanto, eia atende à exigência consubstanciada no art. 1 2 da Lei n
12972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.95712006.
Sala das Comissões. 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.958/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
2.958/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Nacional
Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 12 da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 110 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos membros de sua diretoria e do conselho fiscal e
deliberativo e o parágrafo único do art. 118 determina que, no caso de
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sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
caráter filantrópico.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.958/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.95912006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Antônio Andrade, tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
Rosa Mística, com sede no Município de Formiga.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, foi o
projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos aris. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei n 2 12.972, de 1998, alterada pela Lei n 2 15.430, de

2005, que disciplina a matéria, são requisitos para que as entidades
filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no âmbito
estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica; estejam em regular
funcionamento no Estado há mais de um ano; os cargos de sua direção
não sejam remunerados; os seus Diretores sejam pessoas
reconhecidamente idôneas. Cumpre esclarecer que tais exigências foram
atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 42 e 30 do seu estatuto,
guardando coerência com a natureza do seu trabalho, prevêem,
respectivamente, que, em caso de ser ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere juridicamente
constituída, e que os Diretores e Conselheiros não serão remunerados
pelas suas atividades.

rÃ
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Conclusão

Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n2 2.959/2006.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.960/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
2.960/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Ponte Vila
Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 23/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 9 da
Lei n Q 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas: a entidade foi constituída e
funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica própria, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos
respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1 Q do art. 65 do seu estatuto determina que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade filantrópica, e o art. 76 prevê a não-remuneração dos seus
dirigentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.960/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
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Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.965/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n
2.965/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar de
Velhinhos Irmã Maneta, com sede no Município de Cambuquira.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei nQ 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 do seu estatuto
prevê a não-remuneração de seus dirigentes e o parágrafo único do art.
28 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública,
preferencialmente aquelas com sede e foro no Município de Cambuquira.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 2.965/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Ermano Batista - Adelmc

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.966/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, de autoria do Deputado Doutor Viana, tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
Colaboradores da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, foi o
projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 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, verifica-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § l Q do art. 72 do seu estatuto estabelece a
não-remuneração dos cargos de diretoria e o art. 12 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será repassado a
uma entidade congênere da própria escola, localizado no mesmo
Município.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei & 2.966/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Ermano Batista

- Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.967/2006
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Sem Casa de Rio
Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006, vem a matéria a esta
Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 16 de seu estatuto determina que as atividades dos
Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos associados, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem, e o art. 55 dispõe que, em caso de dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no ai. 1 9 da Lei n9
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
alterada pela Lei n 9 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n2 2.967/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Ermano Batista

- Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 2.96812006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n2 2.968/2006
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tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae de Santa Juliana, com sede nesse
Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c O art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da
Lei & 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelo exercício do respectivo cargo.

Ressalte-se, ainda, que o § 2do art. 14 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus dirigentes e o § 2 Q do art. 44 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres, devidamente registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.968/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.970/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marlos Fernandes, o Projeto de Lei n2
2.970/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar dos
Idosos Padre Panfílio, com sede no Município de Nova Ponte.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006, vem a matéria a esta

Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12 da
Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n2 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 29 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.97012006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.971/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Mauri Torres e tem
por objetivo dar a denominação de Rodovia Oraida Mendes de Castro ao
trecho da Rodovia MGT-482 que liga os Municípios de Araponga e
Viçosa.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/2/2006 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente,
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nos termos do art. 188, c/c o ai. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 22, enumera as matérias que

só podem ser reguladas pela União e, no ai. 30, fixa a prerrogativa do
Município para editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. A competência do Estado membro, prevista no § 12 do ai.
25, faculta-lhe tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do Município

A Lei n2 13.408, de 1999, estabeleceu as condições para se dar nome
aos próprios do Estado, fixando a competência do Legislativo para dispor
sobre a matéria e exigindo que o homenageado seja falecido e que haja
correlação entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha
destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Constituição mineira não a inseriu no domínio reservado a qualquer dos
Poderes, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, sendo
perfeitamente adequada a apresentação do projeto em análise por
parlamentar.

Cabe esclarecer ainda que se encontra nos autos cópia do Ofício n2
3.392/05, através do qual o Diretor-Geral do DER-MG informa que a
Rodovia MGT-482 não possui denominação oficial, conforme banco de
dados da Diretoria de Manutenção daquele órgão.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n2 2.971/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa

- Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.977/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa
Senhora de Lourdes, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no
art. 1 2 da Lei n Q 12.972, de 1998, 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 e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 9, § 2, que os
dirigentes e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, e no art. 41 que, caso seja dissolvida a entidade, seu
patrimônio remanescente será doado a instituição congênere que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei & 2.977/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.978/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Habitacional dos Idosos de
Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc -, com sede
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no Município de Pouso Alto.

O projeto tõi publicado no 'Diário do Legislativo" de 24/2/2006 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, tIl, '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 Q 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 8 9 que os
Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não
serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer
vantagens ou benefícios, diretos ou indiretos; e no art. 37, § 0 que, caso
seja dissolvida a entidade, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, com sede e
atividade no Município de Pouso Alto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei P 2.978/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.980/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n 9 2.980/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
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e Assistência aos Condenados, com sede no Município de Inhapim.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 2 da Lei
n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei & 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, já que a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 45 de seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, localizada na Comarca de Inhapim e devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 46 prevê a
não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao
projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.980/2006 com a Emenda n 2 1, nos
termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados de Inhapim, com sede nesse Município.".
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Ermano

Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.992/2006
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n2

2.992/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Academia
Dorense de Letras - ADL -, com sede no Município de Boa Esperança.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelo exercício de seus respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 10 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e o parágrafo único do art. 12 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a outra academia de letras ou a qualquer instituição
beneficente sediada no Município de Boa Esperança.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 2.99212006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa

- Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.994/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, a proposição em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mardespanhense
Quilombo dos Palmares, com sede no Município de Mar de Espanha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 6, parágrafo
único, que os Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e, no art.
14 que, caso seja dissolvida a Associação, seu patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com sede no Município de Mar de
Espanha.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 2.994/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 2.995/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n
2.995/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos e Médios Produtores Rurais da Lacerdina, com sede no
Município de Carangola.

- -
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/2/2006, vem a matéria a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 2 15.430, de 2005.
• Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto estabelece a não-
remuneração das atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios e o art. 34 determina que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.995/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 3.001/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n 2 3.001/2006
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Abrigo Frederico
Ozanan, com sede no Município de Capinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 25/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à

rs



857
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, cio o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 da Lei n 9 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica
própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que os incisos II e III do art. 35 do seu estatuto
estabelecem, respectivamente, a não-remuneração dos Diretores, dos
Conselheiros, dos associados, dos instituidores, dos benfeitores ou
equivalentes e, no caso de sua dissolução, que o destino do eventual
patrimônio remanescente a entidade congênere, preferencialmente
vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.001/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Bastista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 3.003/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do Estado, foi
enviado a esta Casa por intermédio da Mensagem & 508/2006 e tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Nita Nassau à
Escola Estadual de Barrocão, localizada no Município de Grão-Mogol.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006 e
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encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e
financeira, desfrutando competência legislativa própria, respeitados os
limites estampados no ordenamento jurídico.

As matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no
art. 22, e as delegadas ao Município estão no art. 30, ambos da
Constituição da República. Com relação ao Estado federado, a regra
básica está consagrada no § 1 2 do seu art. 25. E a chamada competência
residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União nem do Município.

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

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n 2 13.408, de 1999, que
estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
estabelecendo a competência do Legislativo para dispor sobre a matéria
e exigindo que o homenageado seja falecido e que haja correlação entre
a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado, requisito
esse devidamente atendido, conforme esclarecido na mensagem.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a Carta
mineira não a inseriu no domínio reservado aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, sendo
perfeitamente adequada a apresentação do projeto em análise pelo
Governador do Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n9 3.00312006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
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Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 1.306/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei n
1.306/2003 visa a declarar de utilidade pública o Sindicato Rural de
Tupaciguara, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/12/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de

utilidade pública ao Sindicato Rural de Tupaciguara, que, de acordo com
o art. 1 Q de seu estatuto, "é constituído para fins de estudo, coordenação,
desenvolvimento, defesa, proteção e representação legal da categoria
econômica dos ramos da agropecuária e do extrativismo rural".

Inicialmente, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título de
utilidade pública, uma vez que a expressão envolve um conceito jurídico
indeterminado, que dá margem a entendimentos diversos sobre sua
significação.

Segundo Emile Boudens ("Utilidade Pública Federal", Câmara dos
Deputados, www.camara.ciov.br , 2000), "a concessão do título de
utilidade pública tem por fundamento teórico o entendimento de que se
trata de um meio utilizado pelo Governo para apoiar entidades privadas
que prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência
social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da
educação e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus
serviços devem ser executados da mesma forma que o Governo os
executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor,
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credo ou convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade".

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do governo. O título
é concedido, em principio, a entidades que desenvolvem algum serviço
considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre este e a
iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade pública entidade que
promova ações de relevância pública visando ao bem-estar da
população, de forma direta, buscando atingir o maior número de
beneficiários, em colaboração com o poder público na busca de seus
objetivos de cunho social.

Assim, fica claro que um sindicato, apesar de prestar atendimento a
seus filiados sem discriminação, é entidade restrita a um segmento e
suas finalidades, possuindo caráter fortemente corporativo. Em
decorrência disso, o atendimento prestado não beneficia a população de
forma generalizada, nem está comprometido com o interesse de todo e
qualquer cidadão.

De fato, a Constituição da República, no inciso III do art. 8, fixa como
competência do sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas.

Ressaltamos, ainda, que a Lei n Q 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública estadual, alterada pela Lei n 2 15.430, de
2005, estabelece, em seu art. 1, que podem ser declaradas de utilidade
pública as entidades constituídas como associação ou fundação, com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

O sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois o
registro no Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe atribui
personalidade jurídica. Para admiti-lo oficialmente como sindicato, o
inciso 1 do art. 89 da Carta Magna exige seu registro no órgão
competente, assim considerado o Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme determinado pela Portaria n 9 343, de 2000, que disciplina o
pedido de registro sindical.

Conseqüentemente, ele não pode ser considerado como associação em
sentido restrito, principalmente, por estar submetido às normas
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trabalhistas, e não apenas às leis civis, como as associações
consideradas pela referida Lei n Q 12.972. E nas normas do direito do
trabalho, especificamente, na Consolidação das Leis do Trabalho -
Decreto-Lei flQ 5.452, de 1943 - que se encontram os dispositivos sobre a
estruturação, administração e funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de sua utilidade pública contraria a legislação
vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas
beneficiadas pela Lei n 2 12.972, nem identificada com o conceito de
utilidade pública.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 1.30612003.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.130/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em epígrafe visa a
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os imóveis
que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2005 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento Interno.

Em 12/4/2005, esta relatoria baixou a matéria em diligência à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse
sobre a pretendida alienação, o que foi feito por intermédio da Nota
Técnica n 9 24/2005.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, ao Município de Conquista, a propriedade de
dois imóveis com área de 800m2 e 900m 2, situados na Rua José
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Mendonça, nesse Município, doados ao Estado sem nenhuma cláusula
de destinação.

Observe-se que a alienação de bens públicos submete-se ao disposto
no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n°8.666,
de 1993, que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública. Ambos estabelecem que a celebração do
respectivo contrato deve ser precedida de autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida nos parágrafos 1 9 e 2
do art. l Q do projeto, que destinam os imóveis à instalação da Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas e à construção do velório
municipal, respectivamente.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica n 2 24/2005, declara-se favorável à doação,
tendo em vista que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão ao
qual o imóvel está vinculado, não possui interesse em sua utilização.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 9 da
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos, contados da
lavratura das escrituras públicas de doação, sem que tenha sido dada
aos imóveis a destinação prevista no art. 1, eles serão revertidos ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.130/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa

- Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.305/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em tela
tem por objetivo alterar dispositivo da Lei n 2 14.623, de 8/4/2003, que
autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel



863
que especifica.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 6/5/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme dispõem
os arts.188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 24/5/2005, esta relatoria baixou o projeto em diligência à Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a
pretendida alteração, o que se efetivou mediante a Nota Técnica n9
69/2006.

Fundamentação
Esclarece o autor do projeto que no imóvel de que trata a Lei n° 14.623,

de 2003 - constituído de terreno com área de 10.000m 2, situado no
Município de Tocantins - foi inicialmente edificada a Escola Castro Alves,
municipalizada em 1998 e desativada em 2001, em processo de
nucleação de outra escola da zona rural. Em virtude de sua localização
distante da área urbana da cidade, ficou sem utilização até 2003, quando
então foi editada a Lei n2 14.623, que autorizou sua doação ao Município
para a construção de Escala Família Agrícola, de 5 1 a 8 série. Essa
destinação não está de acordo com os planos do poder público municipal,
tanto pela aumenta de recursos que demandaria para viabilizar a
execução da obra, quanto pelo fato de não ser o local apropriado para tal
fim.

Dessa forma, para que não ocorra a reversão do bem ao Estado - pois
o art. 2 Q da mesma lei determina a adoção dessa medida se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe seja dada a destinação prevista - faz-se necessária a
mudança da cláusula de finalidade original para outra que atenda ao
interesse publico, a saber, a construção de unidade de ensino
fundamental e de uma quadra esportiva.

Saliente-se que a proteção do interesse público é princípio de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da
coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por
isso, nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens
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estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal fl2 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda
encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão. Importante
observar que a modificação a ser implementada pela proposição atende a
essa exigência.

Contudo, acatada a nova destinação do imóvel, faz-se mister seja
dilatado o prazo para atender à finalidade atual que lhe está sendo dada.
Além disso, a técnica legislativa impõe que tais modificações respeitem o
lapso de tempo decorrido entre a edição da norma e suas alterações. E
necessário que essas sejam realizadas no tempo presente, com o
estabelecimento de termo a partir da publicação da nova lei. Em vista de
tais considerações, apresentamos o Substitutivo n 2 1, a seguir
apresentado.

De resto, importa ressaltar que, conforme a nota técnica enviada a esta
Casa, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se manifesta
favorável à pretensão contida no projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.305/2005 na forma do Substitutivo & 1,
nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Tocantins nos termos da Lei n 14.623, de 8 de abril de 2003, e revoga
seu art. 2.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Tocantins nos termos da Lei n O 14.623, de 8 de abril de 2003, passa a ser
a construção de unidade de ensino fundamental e de uma quadra
esportiva.

Art. 2 - O imóvel de que trata o art. l Q desta lei reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta
lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista naquele artigo.

Art. Y - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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AI. 42 Fica revogado o art. 2 2 da Lei n2 14.623, de 8 de abril de 2003.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.480/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Carlos
Chagas o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 4/8/2005 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts.
188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 23/8/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta. De posse da
resposta do Poder Executivo, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Trata a proposição em referência de autorizar o Poder Executivo a doar

imóvel, constituído por área de 944m 2 e benfeitorias, ao Município de
Carlos Chagas, onde se encontra instalada a Câmara Municipal.

Na ordem constitucional, há que ressaltar o estatuído pelo art. 18 da
Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a alienação
de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n g 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública, acrescenta, para a
transferência de tais bens, que a citada autorização esteja subordinada
ao atendimento do interesse público.

Importante esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão declarou-se contrária, pois a
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Secretaria de Estado de Fazenda, órgão a que o imóvel está vinculado,
possui interesse na sua utilização.

A proposição tem caráter meramente autorizativo, uma vez que a
alienação de bem público é ato reservado exclusivamente ao Governador
pelo art. 90, inciso XIV, da Carta Estadual, que a ele atribui a
competência privativa de dispor sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei, aquela
autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de ações
administrativas, adotará ou não a medida nela consubstanciada. E, diante
da manifestação das referidas Secretarias de Estado, o certo é que a
futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, não entendemos razoável a
tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 2.480/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.690/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Andradas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 6/10/2005 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento Interno.

Em 25/1012005, esta relatoria baixou a matéria em diligência ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação.
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Atendida a diligência, por intermédio da Nota Técnica n 2 62/2005,

passamos a exarar o parecer.
Fundamentação

Trata a proposição sob comento de conferir a necessária autorização
legislativa para que se possa fazer transferência de titularidade de bem
público ao patrimônio do Município de Andradas, constituído de terreno e
benfeitorias, com área de 10.020M2, doado ao Estado por aquele
Município, em 1955, sem o estabelecimento de qualquer encargo para o
donatário.

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 9 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

Em atendimento ao interesse público, o projeto prevê que o imóvel será
destinado a proporcionar, em favor dos munícipes, o empreendimento de
ações no campo da assistência social, especificamente nas áreas de
moradia e habitação. Também estabelece a sua reversão 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.

De resto, cabe esclarecer que, mediante a Nota Técnica & 62/2005,
expedida pela Superintendência Central de Recursos Logísticos e
Patrimônio da Seplag, o Poder Executivo é favorável à alienação, visto
que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, não possui interesse em sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n g 2.690/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
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PARECER PARA O 1 °TIJRNO DO PROJETO DE LEI N°2.744/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição
das Alagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/10/2005 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelecem os arts. 102, III, "a" e 188, do Regimento Interno.

Em 29111/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de se
obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a existência ou
não de óbice à transferência de domínio pretendida, cujo atendimento se
deu em 20/2/2006.

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Conceição das
Alagoas o imóvel constituído de terreno com área de 10.000M2, localizado
no Distrito dos Poncianos, naquele Município e registrado sob o n g 24.028
do Livro 3-Y, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.
O bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1949, por doação
daquele Município, com o fim expresso de ali se construir um grupo
escolar rural, de acordo com convênio celebrado entre o Ministério da
Educação e Saúde e o Estado, o que veio a concretizar-se.

Com o advento da municipalização do ensino público fundamental, tal
unidade de ensino foi desativada, mas encontra-se, atualmente,
funcionando no local a Escola Municipal Querobino Gomindes, porém em
estado precário.

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art.17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que
institui normas gerais para as licitações e contratos da administração
pública, depende de prévia autorização legislativa, condicionada esta à
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existência de interesse público devidamente justificado, que se traduz
neste caso na intenção do Executivo local em manter ativa a referida
escola municipal, destinando parte dos recursos de seu orçamento para
sua conservação.

Cumpre esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão manifestou a sua concordância quanto à alienação, pois a
Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, também é favorável à sua doação ao Município, uma vez que
nele já se encontra em funcionamento a Escola Municipal Querobino
Gomindes.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n2
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se não
lhes for dada a destinação prevista. Tal garantia está consubstanciada no
art. 2 0 da proposição, após o termo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°2.744/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo Corrêa

- Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.764/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/10/2005 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 22111/2005, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão a fim de se obterem
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informações sobre a situação efetiva do imóvel e a existência ou não de
óbice à transferência de domínio pretendida; assim como ao Prefeito de
Rio Pardo de Minas para sua manifestação quanto ao negócio
pretendido, cujo atendimento se deu em 24/2/2006 e 5/12/2005,
respectivamente.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Rio Pardo de Minas o imóvel constituído de terreno urbano
com área de 750m 2 , registrado sob o n 2 1.094, a fls. 194 do Livro 2-D, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas,
doado ao Estado, em 1979, para que ali fosse construída uma unidade
ambulatorial de saúde. Não tendo sido cumprida a finalidade formalizada
na escritura pública de doação, o doador pleiteia, então, o retorno do bem
ao seu patrimônio.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para
licitações e contratos da administração pública, reforça tal exigência,
subordinando o contrato ao atendimento do interesse público.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão declara-se
favorável à alienação, tendo em vista que o Estado não efetivou a referida
edificação e que o imóvel encontra-se ocioso até a presente data.
Esclarece, ainda, não existirem projetos estaduais para a utilização do
imóvel e que a Secretaria de Saúde, órgão ao qual ele está vinculado,
manifestou a sua concordância quanto à sua transferência ao Município,
para a utilização pretendida, já tendo, inclusive, aprovado o projeto para a
edificação da unidade básica de saúde no local.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas informa que
a construção de um posto de saúde é obra de extrema necessidade e
importância, pois vai proporcionar melhor atendimento aos moradores do
Bairro São Domingos.

Embora não haja óbices à tramitação da matéria, a Emenda & 1, a
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seguir apresentada, dá nova redação ao art. 1 2 do projeto de lei, para
fazer consignar a matrícula do imóvel e adequar o seu texto à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.76412005, com a seguinte Emenda n 9 1.
Emenda n 2 1

Dê-se ao "caput" do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Rio Pardo de Minas o imóvel constituído de terreno urbano
com área de 750m 2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados), situado
na Rua Cel. Edmundo Bium, Bairro São Domingos, nesse Município,
registrado sob o n 2 1.094, a fls. 194 do Livro 2-D, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas.".

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.80312005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
determina a instalação de pias no interior dos refeitórios das escolas
públicas do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/11/2005, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a instalação de

pias nos refeitórios das escolas públicas do Estado.
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Cumpre, de início, ressaltar que a Constituição Federal, no seu art. 23,

II, dispõe que é da competência comum dos entes federados cuidar da
saúde e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Já
no seu art. 24, XII e XIV, a Carta Magna insere na órbita de competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de
normas relativas à proteção e defesa da saúde e à proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência, remanescendo, portanto,
ao Estado a possibilidade de dispor sobre essa matéria.

Ademais, convém salientar que, no tocante à proteção e defesa da
saúde, os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e Estadual dispõem
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros agravos.

No âmbito intraconstitucional, a Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o
Código de Saúde do Estado, enfatiza as normas constantes das
Constituições Federal e Estadual, estabelecendo, em seu art. 3°, que "a
saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado
promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício". No art. 82,
V, estabelece, ainda, que, para os efeitos daquela lei, consideram-se
estabelecimentos de serviço de interesse da saúde "os de ensino
fundamental, médio e superior, as pré-escolas e creches e os que
oferecem cursos não regulares".

Vê-se, dessa forma, que o projeto em análise, ao propor tal medida,
encontra respaldo na ordem jurídico-constitucional. Todavia, com o intuito
de aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa e de estender essa
determinação às instituições particulares de ensino, apresentamos o
Substitutivo n° 1, formulado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 2.803/2005 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
Determina a instalação de lavatórios nos refeitórios dos
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estabelecimentos de ensino do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam os estabelecimentos de ensino públicos e privados

obrigados a instalar lavatórios no interior de seus refeitórios.
Parágrafo único - Os lavatórios a que se refere o "caput" deste artigo

serão instalados de modo a oferecer condições de acesso e utilização a
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 2 - Os estabelecimentos de ensino a que se refere o art. 1° terão o
prazo de cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei
para se adequarem às suas disposições.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Adelmo

Carneiro Leão - Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.822/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n 2 13.408, de 21112/99, que dispõe sobre a denominação de
próprio público do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 25/11/2005, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva alterar a Lei n 2 13.408, de modo a incluir

no referido diploma legal um dispositivo prevendo a possibilidade de que
a escolha de denominação de próprio público recaia em nome de pessoa
estrangeira, desde que esta tenha tido vínculo ou identidade funcional ou
ideológica com o bem público estadual a ser nomeado.

Na verdade, o texto do projeto utiliza impropriamente a expressão
"pessoas estrangeiras, com naturalidade brasileira", o que encerra uma
grave incorreção, pois o estrangeiro que se naturaliza perde a condição
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de estrangeiro e passa à condição de brasileiro naturalizado. Com efeito,
o Capítulo III da Constituição Federal, em seu art. 12, estabelece o
seguinte:•

"Art. 12- São brasileiros:
- natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira,
desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem,
em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidas

aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um
ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Na justificação que acompanha o projeto em análise, é dito que a lei
que se pretende alterar é omissa quanto à possibilidade de a
denominação de próprio público recair em nome de pessoa estrangeira.
Desse modo, objetiva-se suprir essa lacuna, explicitando na lei tal
possibilidade; cumpre dizer, porém, que a Constituição da República, no
§ 2 Q do referido art. 12, anteriormente transcrito, estabelece que a lei não
poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo
nos casos previstos pela própria Constituição Federal. Assim, não há que
se falar de lacuna na Lei n 2 13.408 no que se refere a brasileiros
naturalizados, impropriamente designados, no projeto, pessoas
estrangeiras, com naturalização brasileira.

Assim, apresentamos, ao final do parecer, emenda afastando tal
impropriedade e aproveitamos o ensejo para aprimorar a redação do
dispositivo, de modo que o projeto passe a prever a possibilidade de uma
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pessoa estrangeira vir a ser homenageada com a indicação de seu
nome para a denominação de próprio público estadual, desde que tenha
tido vínculo ou identidade funcional ou ideológica com tal bem.

Dito isso, cumpre dizer que o Estado tem competência para legislar
sobre a matéria, tendo em vista o principio da autonomia dos entes
políticos para disciplinar juridicamente seus próprios públicos.

De outra parte, não há norma instituidora de reserva de iniciativa que
pudesse operar como óbice a que este Parlamento dê o impulso inicial
para a deflagração do processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.822/2005 com
a Emenda n 2 1.

Emenda n 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. l - Fica acrescentado ao art. 2 2 da Lei n2 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, o seguinte § 2

§ 2 - A escolha da denominação de que trata o 'caput' deste artigo
poderá recair sobre o nome de pessoa estrangeira, desde que tenha tido
vínculo ou identidade funcional ou ideológica com o bem público estadual
a nomear.".'.

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.866/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa a
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 8/12/2005 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente

rÁ



876
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelecem os arts. 102, III, 'a", e 188, do Regimento Interno.

Em 21/1212005, esta Comissão baixou a matéria em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação, o que foi feito por intermédio
da Nota Técnica & 68/2006.

Fundamentação
Trata a proposição de obter autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir, para o Município de Campina Verde, a
propriedade de um imóvel com área de 720m 2, situado naquele
Município, doado ao Estado em 1979, sem nenhuma condição.

Observe-se que a alienação de bens públicos submete-se ao disposto
no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n°8.666,
de 1993, que institui normas gerais para as licitações e os contratos da
administração pública. Ambos estabelecem que a celebração do
respectivo contrato deve ser precedida de autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida no parágrafo único do
art. 1 9 do projeto, que destina o imóvel ao funcionamento de posto de
saúde.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica n 2 68/2006, se declara favorável à doação,
tendo em vista que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão a que o
imóvel está vinculado, informou estar em funcionamento no local uma
unidade de saúde gerenciada pelo Município.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 9 da
proposição prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado,
cessada a causa que justifica a doação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°2.866/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa
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- Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.880/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n 2 2.880/2005

"altera a Lei flQ 12.733, de 30 de dezembro de 1997, regionalizando a
concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização
de projetos culturais no Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 15/12/2005, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para exame preliminar 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
O projeto de lei em estudo pretende modificar a Lei n Q 12.733, de

30/12/97, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado.
Conforme previsto no art. 1 9 da proposição, tais incentivos fiscais
atenderiam a todas as regiões do Estado na proporção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS - nelas arrecadado.

Ressaltou-se, na justificação do projeto, que, na região central do
Estado, se concentraram, no período compreendido entre 1998 e 2002,
78,5% dos projetos apresentados e 75,6% dos incentivados, sendo essa
tendência à concentração de recursos um problema a ser solucionado por
meio da descentralização da aplicação dos recursos nas diversas regiões
do Estado.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme o disposto no inciso 1 do art. 24 da Carta da República, segundo
o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrenternente sobre direito tributário e financeiro.

No que concerne à iniciativa desta Casa Legislativa para deflagrar o
processo legislativo, não há nenhum óbice, porquanto inexiste norma
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constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria
objeto da proposição.

E, ainda, com relação ao incentivo à cultura, a Constituição da
República dispõe o seguinte:

"Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

Art. 216 - ( ... )
§ 3 - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento

de bens e valores culturais."
A Constituição do Estado, por sua vez, traz as seguintes disposições:
"Art. 10- Compete ao Estado:

-
IV - difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a

ciência e a tecnologia;

Art. 207 - O Poder Público garante a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, para o que incentivará, valorizará e difundirá as manifestações
culturais da comunidade mineira, mediante sobretudo:

-
V - adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a

investir na produção cultural e artística do Estado e na preservação do
seu patrimônio histórico, artístico e cultural;

VII - estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente
as de cunho regional e as folclóricas".

Por fim, vale observar que a proporcionalidade prevista no art. 1 da
proposição, a qual vincula a concessão de incentivos fiscais ao ICMS
arrecadado, acarretará, certamente, concentração de investimentos nos
projetos culturais das regiões onde há mais arrecadação do referido
imposto, gerando concentração de recursos nas regiões mais ricas do
Estado.

Em nosso entendimento, caberá à comissão de mérito manifestar-se
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sobre essa questão quando de sua análise do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 2.880/2005.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Corrêa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.921/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem & 500/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de
titularidade, ao Município de Araguari, de um terreno urbano com área de
600,00m2, que faz parte de uma área maior com 3.000,00m 2. Esse imóvel
foi doado ao Estado em 1967, para construção da Escola Estadual
Antônio Nunes de Carvalho, o que se efetivou, estando a unidade em
pleno funcionamento.

A prévia autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência do art. 18 da Constituição do Estado. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, no art. 17, inciso 1, impõe, além da
referida autorização, a necessidade de existência de interesse público
devidamente justificado.
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Atendendo a esse requisito, o parágrafo único do art. 1 2 do projeto

determina que o imóvel será utilizado para abertura de via pública, o que
facilitará o acesso à escola e trará benefícios à comunidade local, sem
prejudicar as atividades do educandário.

Cabe esclarecer que o desmembramento do terreno foi examinado e
liberado pela direção da escola e aprovado pela Superintendência
Regional de Ensino de Uberlândia.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina que o referido bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.92112006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Corrêa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

2.923/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo' em 17/2/2006 e a
seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade aprovar a legitimação de

sete porções de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de Rio
Pardo de Minas e Indaiabira, cada uma contando com área superior a
lOOha.
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Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à

Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a concessão
de terra pública, ressalvados os seguintes casos: legitimação de terras
devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana,
limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m 2; alienação ou concessão de
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em
lei; concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não superior a
50ha; e alienação ou concessão de terra devoluta rural com área de até
lOOha, desde que precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos
outros requisitos.

Importa observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma dessas situações; além disso,
os processos encontram-se instruídos em estreita conformidade com o
que dispõe a legislação regente da matéria.

Assim sendo, a proposição não apresenta vício que a impeça de
tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Resolução n Q 2.923/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo Corrêa

- Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.999/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n
2.999/2006 objetiva alterar o "caput" do art. 3 Q da Lei n2 14.870, de
16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito privado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/2006, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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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 projeto de lei em análise tem o escopo de modificar a redação do

"caput" do art. 32 da Lei n 2 14.870, de 2003, de modo a excluir o requisito
do tempo de constituição (dois anos) para que a entidade privada sem
fins lucrativos possa ser qualificada como Oscip.

A primeira vista, parece que não há óbice de natureza jurídica quanto à
supressão desse lapso temporal e que o assunto relaciona-se apenas a
questões de mérito, a ser analisado pela Comissão de Administração
Pública. Entretanto, se se levar em consideração a atividade realizada por
essas organizações não governamentais e a relação jurídica que travam
com o poder público, por meio do termo de parceria, pode-se constatar
que a previsão legal de prazo mínimo de constituição para a obtenção da
qualificação é compatível com o princípio da razoabilidade, por ser uma
exigência coerente com a importância do instituto no contexto da reforma
administrativa.

Ora, para que uma entidade seja qualificada como Oscip existe um
conjunto de requisitos definidos na referida Lei n 2 14.870, entre os quais
se destaca o objetivo social da entidade privada (saúde, educação,
assistência social, proteção ao meio ambiente, defesa da ética, da paz,
etc.). Se a organização particular exerce atividade de interesse público e
se enquadra nos parâmetros da lei mineira, está apta a obter tal
qualificação e, a partir daí, poderá celebrar termo de parceria com o
Estado e receber recursos financeiros, bens públicos em regime de
permissão de uso e servidores públicos cedidos, com ou sem ônus para a
origem.

Verifica-se, portanto, que a qualificação como Oscip, em razão de suas
peculiaridades e de sua relevância social, requer um tempo mínimo de
constituição e de funcionamento, sob pena de comprometer seus
objetivos institucionais, e, nesse caso, o ato de qualificação tornar-se-ia
uma medida meramente decorativa ou uma simples "marca registrada"
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inócua, uma vez que a maioria dessas entidades não teria condições de
firmar termo de parceria com o Estado para o alcance de metas, devido à
inexperiência no ramo de atividade. Assim, entendemos que a supressão
do prazo de dois anos para a obtenção da dita qualificação não se
coaduna com o postulado da razoabilidade, consagrado no "caput" do art.
13 da Carta mineira, o qual exige bom-senso, coerência e utilização de
critérios aceitáveis diante de cada caso.

Apenas a título de exemplificação, a Lei n 2 12.972, de 1998, que
disciplina a concessão do título de utilidade pública, modificada pela Lei
& 15.430, de 2005, estabelece o prazo mínimo de um ano de
funcionamento para que o ente privado que sirva desinteressadamente à
coletividade possa ser declarado como tal. Esse prazo não pode ser visto
como uma exigência inócua ou desprovida de fundamento, pois o tempo
de experiência no ramo de atividade é compatível com a natureza do
título em questão. O mesmo pode ser dito para a qualificação de
organizações particulares como Oscips, uma vez que a essência de
ambos os institutos é a mesma, embora esta seja uma concepção mais
sofisticada e moderna dos institutos tradicionais.

Dessa forma, não obstante a preocupação do autor do projeto de
ampliar o número de entidades qualificadas em Minas Gerais,
entendemos que tal proposta afronta o mencionado princípio
constitucional, que vincula tanto o exercício da atividade administrativa
quanto o exercício da função legislativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antíjuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 2.999/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.002/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Zé Mala, visa a
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alterar o art. 12 da Lei n 9 11.539, de 22/7/94, que dispõe sobre a
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/2/2006, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise pretende alterar o art. 12 da Lei n 2 11.539, de

22/7/94, a fim de permitir que o Reitor e o Vice-Reitor da Universidade
do Estado de Minas Gerais - Uemg - possam ser reconduzidos ao cargo
por mais quatro anos.

O objetivo, de acordo com o autor da proposta, é conferir maior
flexibilidade aos gestores públicos. Entende ele que o critério legal não
está adequado à atualidade da vida universitária no País: a Uemg seria a
única universidade estadual cujo Reitor não pode concorrer a mais um
mandato.

Examinando a matéria do ponto de vista jurídico-formal, observa-se que
ela contém vício de iniciativa, nos termos das alíneas "b" a "f" do inciso III
do art. 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais:

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas
nesta Constituição:

- ( ... )
III - do Governador do Estado:
a-( ... )
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta,

autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento de
cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de militar
para a inatividade;
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d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de

economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do
Estado;

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta;

1) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da
Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração
Pública, respeitada a competência normativa da União;" (grifos nossos).

As alterações na estrutura organizacional ou nas regras que disciplinam
o corpo de servidores do Poder Executivo somente podem ser iniciadas
pelo Governador do Estado. Trata-se de entendimento que confere
concretude ao princípio constitucional da separação dos Poderes, inserto
no art. 2Q da Constituição da República.

O desrespeito às normas de iniciativa pode provocar sério desequilíbrio
entre os Poderes do Estado, colocando o Legislativo em posição de
supremacia político-administrativa em relação aos demais. Afinal, na
hipótese de o Legislativo aprovar lei que altere regras administrativas do
Executivo sem que este tenha remetido o projeto de lei correspondente,
ainda que a proposição seja vetada pelo Governador, o veto poderá ser
derrubado pelo Legislativo. Nessa situação, o Executivo poderia ficar à
mercê do Legislativo.

Vale salientar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
se firmou no sentido de que a sanção não convalida o defeito de iniciativa
(Repr. 890-G13, RTJ, 69/620; ADIMC 1070-MS, "DJ" de 15/9/95, entre
outras).

Além de ofender o princípio da separação dos Poderes, o vício de
iniciativa vai contra outros valores fundamentais da ordem jurídica
nacional, em especial o princípio democrático, previsto no art. V da
Constituição da República.

E condição para a sobrevivência do regime político democrático que
existam Poderes independentes, administrativa e financeiramente. A
relação de dependência administrativa e financeira pode comprometer a
autonomia funcional, componente indispensável da independência dos
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Poderes.

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em um Estado Democrático de
Direito, devem, no exercício de suas funções precípuas, tomar decisões
de maneira isenta e neutra. Eles prestam contas apenas à sua
consciência, à ordem normativa e ao interesse público. Se o Legislativo
altera, a seu bel-prazer, a estrutura do Executivo, a neutralidade funcional
fica seriamente ameaçada.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n 2 3.002/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.006/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Ofício n° 4012006, o Presidente do Tribunal de Contas
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 3.006/2006, que
"reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os
aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise, segundo informa o Presidente do Tribunal de

Contas no ofício encaminhado a esta Casa, pretende reajustar os
vencimentos dos seus servidores, em cumprimento ao disposto no art.
37, X, da Constituição Federal, estendendo a eles a medida tomada no
âmbito dos Poderes Legislativo (Lei n° 15.789, de 3/11/2005) e Judiciário
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(Lei n° 15.955, de 28/1212005) edo Ministério Público (Lei n° 15.963, de
3/1/2006).

Cabe, inicialmente, esclarecer que cumpre a esta Comissão, em sua
esfera de competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o
prisma jurídico-constitucional e à comissão de mérito, a avaliação da
conveniência e oportunidade da matéria, em obediência ao que dispõe o
Regimento Interno.

Isso posto, deve-se ressaltar que o projeto em apreço não apresenta
vício de inconstitucional idade de natureza formal.

Com efeito, nos termos do art. 25, § 10, da Constituição Federal e do
art. 61, VIII, da Constituição Estadual, compete ao Estado membro fixar,
por meio de lei, a remuneração dos servidores públicos estaduais.

Ademais, a Carta Federal estabelece, em seu art. 37, X, que a
remuneração dos servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por lei
especifica, observada a reserva de iniciativa em cada caso. No caso dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado, o art. 66, II, da Constituição
Estadual reconhece a iniciativa privativa desse Tribunal, por seu
Presidente, para deflagrar o processo legislativo relativo a medidas que
digam respeito a seu quadro de pessoal.

A Carta Federal estatui, também, em seu art. 39, § 1°, que afixação dos
padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos de cada carreira, os requisitos para a
investidura e as peculiaridades de cada cargo.

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 pelo Poder
Legislativo.

Os reajustes salariais devem, ainda, estar de acordo com os princípios
reguladores da atividade de administração pública dos Poderes do
Estado, insculpidos no art. 13 da Constituição Estadual. Assim,
entendemos que o reajuste que se pretende conceder aos servidores do
Tribunal de Contas atende aos princípios em questão.
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Vale lembrar que, se aprovado, o projeto de lei em comento acarretará

aumento de despesa com pessoal. Nesse aspecto, a Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - conceitua
despesa com pessoal em seu art. 18 e estabelece limitações para tais
gastos no art. 19. Dispõe, ainda, no art. 21, que é nulo de pleno direito o
ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às
exigências dos seus arts. 16 e 17 bem como o disposto no inciso XIII do
art. 37 e no § 1 0 do art. 169 da Constituição Federal.

A esse respeito, informamos que o Tribunal de Contas encaminhou a
esta Casa relatório do impacto financeiro do reajuste salarial em questão.
A análise do conteúdo dessa informação será feita pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno, à luz das
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°3.006/2006.
Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Ermano Batista.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.063/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem n 2 533/2006, o projeto em epígrafe "autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.
destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos
Rodoviários no Vale do Rio Doce".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2006, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, III,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, no valor de até • 6.250.000.000,00, com o Banco do
Brasil S.A., destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações
e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce.

Estabelece, ainda, a obrigatoriedade do depósito dos recursos
resultantes da referida operação de crédito em instituições financeiras
que centralizem a receita do Estado.

Para garantir o contrato, a proposição prevê o percentual de 125% do
valor do financiamento por meio de caução de ações preferenciais
nominativas (sem direito a voto, o que não compromete o controle
acionário pelo Estado) e de debêntures, ambos de emissão da
Companhia Energética de Minas Gerais S.A. - Cemig. Conforme as
informações prestadas pelo Poder Executivo, as referidas debêntures
encontram-se sob a custódia da Minas Gerais Participações S.A. - MGI -,
entidade integrante da administração indireta do Estado, vinculada à
Secretaria de Fazenda, e foram liberadas, recentemente, da garantia
prestada no contrato que proporcionou a vinda da Mercedes Benz do
Brasil S.A. para Minas Gerais.

A proposição, portanto, trata de medidas de natureza financeira e
orçamentária.

A operação de crédito, na forma do art. 29, III, da Lei Complementar
Federal n Q 101, de 2001 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, é assim
definida:

"Art. 29 - Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as
seguintes definições:

-
III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de

mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da
venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
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financeiros;".

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo
Estado faz-se necessária por força do disposto no inciso 1, no § 1, e no
"caput" do art. 32 da mencionada norma, que dispõem o seguinte:

"Art. 32-O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e
condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da
Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou
indiretamente.

§ 1 ° - O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando—o em
parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação
custo/benefício, o interesse econômico e social da operação e o
atendimento das seguintes condições:

- existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no
texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;".

Além disso, os arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira tratam
da matéria. De acordo com o art. 61, IV, compete à Assembléia
Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A realização da operação de crédito que se pretende autorizar deverá
obedecer às normas gerais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
notadamente no art. 32, e ao disposto na Resolução n 2 40, de
20/12/2001, alterada pelas Resoluções nPS 5, de 3/4/2002, e 43, de
21112/2001, alterada pela Resolução n 2 3, de 2/4/2002, todas do Senado
Federal.

A formalização do pleito pelo ente interessado com fundamentação em
parecer emitido por seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a
relação entre o custo e o benefício e o interesse econômico e social da
operação é o principal requisito exigido pelo art. 32 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, segundo a qual o Ministério da Fazenda
verificará o cumprimento dos limites e das condições relativas à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, até
mesmo das empresas por eles controladas. O parecer que fundamenta o
pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização
para a contratação em lei específica, na lei orçamentária ou em créditos
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adicionais; a inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos
recursos provenientes da operação; a observância dos limites e das
condições fixadas pelo Senado Federal - no caso, nas já mencionadas
resoluções.

A efetivação da operação de crédito depende de autorização legislativa
específica, como também do cumprimento do que prescreve o art. 167,
III, da Carta da República, que veda a realização de operações de crédito
que excedam o montante das Despesas de Capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, requisito
este também previsto no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalte-se que a Resolução n 2 20, do Senado Federal, de 7/11/2003,
amplia o prazo para o cumprimento dos limites de endividamento
estabelecidos na Resolução n 2 40, de 2001, que dispõe sobre os limites
globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Conforme prescrito no inciso 1 do § 1 9 da referida Resolução n 2 20, no
período de 1/1/2003 a 301412005, ficou suspensa a obrigatoriedade do
cumprimento dos limites e das condições estabelecidas nos arts. 32 e 42
da Resolução n2 40.

Já o inciso II do § 1 2 da Resolução n2 20 determina o ajustamento dos
entes da Federação aos limites fixados na Resolução n 2 40, em seu art.
32, ou à trajetória de redução da dívida definida no art. 42 da mencionada
resolução, os quais estabelecem, respectivamente, a não-sujeição à
limitação da dívida consolidada líquida a duas vezes a Receita Corrente
Líquida e a redução do excedente da condição anterior em 1/15 a cada
exercício financeiro.

Ressaltamos, ainda, que a autorização legislativa é apenas condição
prévia para a efetivação do empréstimo, que deverá observar também as
condições e os limites fixados pelo Senado Federal, lembrando que o
"caput" do art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que "o
Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito de cada ente da
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Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou
indiretamente".

Vale observar, ainda, que a verificação da compatibilização da
operação de crédito com os aspectos financeiros e orçamentários
exigidos pela legislação citada é de competência da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, motivo pelo qual deixaremos de
analisar a questão.

Por outro lado, para examinar a matéria sob o prisma da legalidade da
autorização, verificamos o comportamento da dívida pública estadual
(págs. 31 e 32 da Mensagem do Governador à Assembléia Legislativa,
2006) e constatamos, conforme demonstrado no mencionado texto, que a
trajetória de ajuste indica que o Estado deverá alcançar o limite de
endividamento previsto na Resolução n 2 40 (200% para a Despesa
Corrente Líquida em relação à Receita Corrente Líquida) até abril de
2015. "Em 31/12/2004, a relação DCIJRCL foi de 224,53% e em
31/12/2005 esse limite passou para 203,10%. A trajetória para esse
ajuste ocorreu em função da revisão no saldo da divida com a União, do
crescimento das receitas próprias do Estado, do aumento nos haveres
financeiros e dos pagamentos de dívidas que o Estado tem realizado".

Para aprimoramento do projeto no que concerne à técnica legislativa,
apresentamos a Emenda n 2 1, em que o valor do empréstimo é expresso
em reais, já que trata-se de financiamento contraído junto a instituição
financeira nacional.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n2 3.063/2006 com a Emenda n 2 1, a seguir
apresentada.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito com o Banco do Brasil S.A. até o limite de R$114.275.000,00
(cento e quatorze milhões duzentos e setenta e cinco mil reais),
destinados à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos
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Rodoviários no Vale do Rio Doce, componente do Projeto Estruturador
de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios.".

Sala das Comissões, 21 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.664/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.664/2005, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da
terra devoluta 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
ai. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°2.664/2005
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,

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

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
* - A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da Resolução

n°, de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24.3.2006.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO M 1 APRESENTADO, NO l

TURNO, AO PROJETO DE LEI N 2 2.312/2005
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2

2.312/2005 dá nova redação ao art. 2 Q da Lei n g 10.883, de 2/10/92, que
declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de
corte o pequizeiro ("Caryocar brasiliense").

A proposição foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, com
as Emendas n 2s 1 e 2; e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
opinou pela aprovação da matéria, com as Emendas n2s 1 e 2, da
Comissão precedente, e n 2 3, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise, ao modificar o art. 2 0 da Lei & 10.883, de

1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e
imune de corte o pequizeiro, visa a permitir o abate de árvores isoladas
dessa espécie, que ocorre, por exemplo, em áreas agrícolas
mecanizáveis ou propícias à irrigação por sistema de pivô central, desde
que não haja risco para a sobrevivência da espécie na região. No texto
legal em vigor, admite-se o abate de pequizeiros nos casos de obras,
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de relevante
interesse social, mediante autorização prévia do Instituto Estadual de
Florestas - IEF.

Ao analisar a matéria em 21/9/2005, esta Comissão aprovou parecer
pela aprovação do projeto, com uma emenda que exige a adoção de
medidas mitigadoras e compensatórias por parte do empreendedor que
pleitear o corte de pequizeiro. Tais medidas incluem o replantio de dez
mudas para cada espécime abatido, conforme orientação do IEF, e o
acompanhamento, com o envio de relatórios circunstanciados ao IEF, do
pegamento das mudas replantadas, por um período de dois anos.

O Substitutivo n2 1, por sua vez, trata a matéria de forma diferente da
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proposta original e da emenda contida no parecer desta Comissão. Ali,
não se altera o "caput" do art. 2 2 da lei a ser modificada, mas se
acrescenta um novo parágrafo que inclui a obrigação de se replantarem
dez mudas para cada pequizeiro abatido. Ou seja, mantém-se a
possibilidade de se abaterem pequizeiros apenas em caso de utilidade
pública ou interesse social e se cria a obrigatoriedade do replantio de
mudas.

Devem-se salientar, por oportuno, as discussões ocorridas
recentemente no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
Conama - sobre a possibilidade de intervenção em Áreas de Preservação
Permanente nos casos de utilidade pública, de interesse social e de
supressão eventual e de baixo impacto ambiental. Nesses casos, a
Medida Provisória n 2 2.166-67, de 2001, que altera o Código Florestal
Brasileiro, reconhece a competência dos Estados membros para
disciplinar a supressão de vegetação em área de preservação
permanente, desde que sejam adotadas medidas para compensar ou
mitigar o dano ambiental.

A nosso ver, o entendimento da matéria expresso no parecer desta
Comissão é o mais acertado, uma vez que permite o desenvolvimento de
atividade produtiva em áreas de ocorrência do pequizeiro, ao mesmo
tempo que assegura condições para a perpetuação da espécie.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n 2 1

apresentado ao Projeto de Lei flQ 2.312/2005.
Sala das Comissões, 15 de março de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente (voto contrário) - Sávio Souza Cruz,

relator - Doutor Ronaldo - João Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/3/2006, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Ozir Baia

Henriques, ocorrido em 18/3/2006, em Nova Lima. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE MARÇO DE 2006

ATAS
ATA DA 4 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4' SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura; questão de ordem; existência de
quórum para a continuação dos trabalhos - P Parte: Ata; discurso do
Deputado Padre João; aprovação - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase:
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto
de Resolução n 1 2.664/2005; aprovação; questão de ordem; verificação
de votação; ratificação da aprovação - 22 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar n 2 92; manutenção; declaração de voto - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei & 16.860; manutenção;
declaração de voto - Questões de ordem - Encerramento.

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

Elmiro Nascimento - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Ermano Batista -
Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h8min, 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.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Creio que há quórum suficiente para manter a

reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
1Parte

Ata
O Sr. Presidente - O Deputado Elmiro Nascimento, 3-Secretário, nas

funções de 22-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior. Em
discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-Ia, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, sei que a ata lida é um
resumo do que consta nas notas taquigráficas, mas creio que seria
importante, assim como foi registrada a palavra do Presidente da reunião,
Rêmolo Aloise, quando afirmou que enviaria uma fita para a Comissão de
Ética, fazer constar a garantia de que a Presidência vai recompor a
Comissão de Ética, que já existia e, se assim posso dizer, defasou. O
Bloco PT-PCdoB discutiu hoje com o Colégio de Líderes e indicou os
nomes. E preciso que haja o empenho da Mesa para recompor a
Comissão de Ética, para que ela possa trabalhar e garantir a paz, a
harmonia, e o bom entendimento, o que, creio, é produzir um pouco de
ética. E preciso que haja esse empenho e que se faça constar como foi a
palavra da própria Presidência, o desejo desta de se empenhar, junto ao
Colégio de Líderes, para reconstituir a Comissão de Ética nesta Casa e
garantir a paz, a harmonia, o respeito, resgatando-se a verdadeira política
e, assim, a atuação do Parlamento. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Padre João
que o teor da questão de ordem será publicada na ata que é publicada no
"Minas Gerais'. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por
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aprovada.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 9 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
passa à 22 Pane da reunião, em sua 1 Fase, com a discussão e a
votação de pareceres e a votação de requerimentos.

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

n 2 2.664/2005 da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em
conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação de terra devoluta que especifica. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, seria possível a
suspensão da reunião por 2 minutos? Há Deputados acompanhando a
cassação de Deputados na Câmara; assim, haverá tempo para que eles
se façam presentes.

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Com a presença deste

Presidente, perfazem o total de 39 Parlamentares. Está, portanto,
ratificada a aprovação do Parecer de Redação. Final do Projeto de
Resolução n 2 2.664/2005. A promulgação.

2 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 2 Fase, a
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Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei Complementar n Q 92, que altera a Lei Complementar n2
59, de 18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não
registraram a sua presença, no painel, que o façam neste momento. A
Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que tomem os seus lugares. Em votação, o
veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes -
João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Marlos Fernandes -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Votou "não" 1. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n g 92. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declaração de Voto
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O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, votamos o projeto e agora

tivemos a possibilidade de votar o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n g 92, que altera a Lei Complementar n Q 59, de 18/1/2001,
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. Gostaria de
dizer da triste situação da Defensoria Pública. Votamos esse projeto, mas
é importante que o governo do Estado tenha sensibilidade e garanta
também a valorização dos Defensores Públicos, os advogados do povo,
os quais trabalham sem condições, sem lugar, sem pessoal, às vezes até
sem papel. Sinalizamos projetos importantes para o Judiciário, mas
pediria que o governo do Estado olhasse com mais carinho para os
Defensores Públicos.

Queria parabenizar a entidade representativa dos Defensores Públicos,
muito atuante, sempre presente na Assembléia, fazendo esse debate
democrático com os Deputados.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n 9 16.860, que estabelece as tabelas de vencimento
básico das carreiras do Poder Executivo que especifica, que dispõe sobre
a Vantagem Temporária Incorporável - VTI - e sobre o posicionamento
dos servidores nas carreiras e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Em votação,
o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto
Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - Marlos Fernandes - Mauri Torres - Olinto
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Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton Prado -
Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram "não" 4
Deputados, perfazendo o total de 42 Deputados. Está, portanto, mantido,
em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei & 16.860. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, estudamos profundamente

esse projeto e não o entendemos. Votamos pela manutenção do veto,
mas, a nosso ver, não faria diferença nenhuma do ponto de vista
constitucional, legal e jurisdicional. Conversamos com nosso Líder, porém
não compreendemos os motivos do Governador para vetar esse artigo
que dispõe sobre o vencimento básico das carreiras do Poder Executivo e
sobre a vantagem temporária a ser incorporada, a VTI, e o
posicionamento dos servidores das carreiras, e dá outras providências.

Aproveito a oportunidade para dizer que estive, nesse final de semana,
em Montes Claros, com o Sind-UTE, em uma audiência regional, e os
servidores mostraram-se totalmente descontentes com as tabelas
aprovadas por esta Casa, as quais não garantem sua valorização. Assim,
continuaremos vendo professores do P1 recebendo um salário-base
menor que o salário mínimo, já que este irá para R$350,00.

Discutimos hoje, na Comissão, a questão do Ipsemg. Elogiamos o
Deputado Mauro Lobo por sua vontade e esforço, mas infelizmente
sabemos que um dos graves problemas é o atendimento à saúde no
interior.

Esse é um problema de todas as regiões do Estado. Estive em
Manhuaçu com a "Doca", do Sind-UTE, que fez a mesma reclamação. No
Norte de Minas, na Zona da Mata e no Triângulo ocorre o mesmo. O
problema é sério. Os servidores pagam ao lpsemg, mas infelizmente não
recebem o atendimento à saúde.

Aprovamos as tabelas salariais, entretanto elas ficam aquém das
necessidades e dos anseios dos servidores do Estado de Minas Gerais.
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Questões de Ordem

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais tem
acompanhado bem de perto a questão das águas minerais no Sul de
Minas e das licitações para a exploração das águas de Caxambu,
Lambari, Cambuquira e Araxá, no Alto Paranaíba.

Temos uma notícia a dar. No próximo domingo, fará nove meses que a
SuperAgua, empresa que explorava essas águas, encerrou seu trabalho
• demitiu todos os seus funcionários. Acompanhamos a situação de perto
• já ocupamos a tribuna da Assembléia para falar do assunto.

No final do ano, em dezembro, foi lançado o edital de licitações. Em
fevereiro, seriam abertos os envelopes com as propostas, mas não houve
nenhuma apesar de 81 pessoas adquirirem o edital. Nove empresas
visitaram as fontes de águas minerais de Caxambu, Cambuquira e
Lambari, porém nenhuma apresentou uma proposta.

Logo depois disso, saiu uma notícia no "Jornal do Brasil" informando
que as águas minerais das estâncias do Sul de Minas seriam colocadas à
disposição da Copasa, que faria, então, sua explotação.

Indagamos dos responsáveis pela licitação, e a resposta foi que não
sabiam. Alegaram que era boato que estava sendo publicado. Entramos
em contato com os Consultores da Assembléia, que nos informaram que
isso não seria possível, pois o Estatuto da Copasa não permitiria, a não
ser que seja aprovada uma lei na Assembléia Legislativa para que a
Copasa possa assumir essas águas.

No Sul de Minas, consultores afirmaram que essa notícia não seria
totalmente ruim, pois as águas permaneceriam nas mãos do Estado. Pelo
menos haveria garantia de que as águas continuariam nas mãos do
Estado, não havendo risco de que alguma empresa nacional ou
multinacional superexplorasse as águas, conforme ocorreu em São
Lourenço.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Presidente da
Comissão Especial foram à Codemig, e fomos informados pelo seu
Diretor-Presidente que houve uma decisão de governo no sentido de que
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a Copasa assumiria a exploração das águas minerais. A questão jurídica
ainda está sendo estudada e discutida, mas há pressão popular, das
ONGs, das Câmaras Municipais da região e dos Prefeitos, que estão
empenhados e preocupados com essa notícia. Estamos na expectativa.
Está confirmada a reunião do grupo especial, organizado na última
audiência pública, realizada em 9/3/2006. A reunião será realizada em
26/3/2006, às 9 horas, em Lambari. Convidamos a Copasa e a Codemig
para participarem dessa reunião e prestarem esclarecimentos. Os
Prefeitos das três cidades, os Vereadores, que compareceram à
audiência e que compõem o grupo de trabalho, a CDL e as Associações
Comerciais de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá também estão
convidados.

Política é a soma de esforços em busca do bem comum. Os ex-
funcionários da SuperAgua estão angustiados e preocupados com essa
questão. Não posso afirmar se essa notícia é boa ou ruim, mas, pelo
menos, é uma solução que está sendo apresentada pelo governo.
Segundo o Presidente da Codemig, a Copasa exploraria as águas.

Aprofundaremos um pouco mais essa questão, para emitirmos a nossa
opinião. Como é de praxe da Comissão, estamos tentando reunir forças
com as administrações municipais, com o governo do Estado, com as
empresas, especialmente com a sociedade organizada, com as ONGs e
com o Fórum das ONG5 do Circuito das Aguas - Focas -, que há muito
tempo vem lutando para resolver esse problema.

Estamos lutando por emprego e renda para aquelas famílias que
ficaram sem emprego. Lutamos para que as marcas de água Caxambu,
Araxá e Cambuquira permaneçam no mercado, bem como se mantenha
a tradição do envasamento dessas águas maravilhosas, curativas e
medicamentosas. Lutamos ainda para a implementação do turismo no Sul
de Minas, nas estâncias hidrominerais, nas demais cidades da região e
nas cidades históricas que serão beneficiadas. O importante é que
dinheiro público seja devolvido ao próprio povo, por meio de ações de
desenvolvimento sustentável. Obrigado.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre a reunião, uma vez que
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não há quórum.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente, por me garantir a
palavra, apesar de tentarem impedir-nos. O Deputado Fábio Avelar iá se
encontrava ao microfone, assim como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
As vezes, é difícil aceitar quando o governo toma uma decisão tão
importante como a do dia de hoje.

Deputado Dilzon Meio, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Assembléia
Legislativa vem acompanhando, durante muito tempo, a questão das
águas, com muito interesse, devido à importância das nossas estâncias
hidrominerais.

Tive oportunidade, várias vezes, de acompanhar essa questão e de me
deslocar de Belo Horizonte, junto com a Comissão de Meio Ambiente, até
as estâncias hidrominerais para discutir essa situação. Acompanhamos o
edital e, de longe, a abertura das propostas para a exploração das águas
nas nossas estâncias.

Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, estamos tomando
conhecimento de muitas denúncias na internet. Para V. Exa. ter uma
idéia, soubemos - e isso foi dito pelos Prefeitos presentes na reunião da
Codemig, houve divulgação na internet, não podemos precisar por quem -
que já havia o vencedor da licitação, e davam o nome da empresa
vencedora. Para tristeza dos que estão de prontidão para denunciar o
tempo todo e buscar, de alguma forma, destruir a imagem das pessoas -
tentaram fazer isso com o governo do Estado e com a Codemig -,
publicaram o nome da empresa que já seria vencedora. Quando
procuraram, não havia nenhuma empresa, não compareceu nenhuma
empresa para explorar as águas do Circuito das Aguas. Mas está na
internet a denúncia de que o governo do Estado e a Codemig já haviam
feito um acerto com uma empresa, que não apareceu.

Estamos vivendo, em nosso Estado e em nosso país, uma onda de
denuncismo. E o que vimos foi uma decisão sábia do Governador Aécio
Neves, uma decisão de governo. A Copasa, agora, assume as águas do
Circuito das Aguas, com tudo que ela representa de comprometimento, já
que agora é uma empresa com papéis na Bolsa de Valores. Vimos,
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então, por parte dos Prefeitos ali presentes - Lambari, Cambuquira,
Caxambu, e do representante da Prefeitura de Araxá -, a alegria por esse
encaminhamento que o governo do Estado e o Governador Aécio Neves
deram.

Estávamos presentes eu, o Deputado Dilzon Meio, o Deputado
Laudelino Augusto, o Deputado Márcio Kangussu, e eu relatava para o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acompanhou esse processo desde o
início, que ficam mantidos todos os compromissos do governo constantes
no documento de licitação. As cidades receberão os "royaities", e, é claro,
o Estado não pode garantir nada que não atenda aos marcos legais, à
legislação.

Há uma preocupação do governo do Estado em relação , àquelas
pessoas que prestaram serviço durante anos no Circuito das Aguas. E
claro que, se for possível, a Copasa deverá atender essas pessoas. Mas
é claro que o governo não desviará, em nenhum momento, dos marcos
legais para atender a alguma coisa que é social, que é importante.

Queria registrar a nossa satisfação - dos Deputados e Prefeitos ali
presentes - com a solução encontrada pelo governo do Estado.
Especialmente essa região tão bela e tão procurada por todos no País
recebe, agora, a presença da Copasa, esta grande empresa de Minas
Gerais, que já tem a qualidade no cuidado com a água e que passa a
levar sua competência, eficiência e excelência ao Circuito das Aguas.

Essa nossa manifestação mostra que estamos felizes com a decisão do
governo de Minas, que vem, sem dúvida nenhuma, trazer um grande
benefício para o Estado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, agradeço a atenção de V.
Exa. Também não poderíamos deixar de manifestar a nossa satisfação.
Primeiro, gostaríamos de, mais uma vez, fazer coro com as palavras do
Deputado João Leite, quando ele fala sobre essa onda de denuncismo
que hoje presenciamos. Infelizmente, existe essa iniciativa de pessoas
mal-intencionadas, que procuram sempre confundir a opinião pública.
Penso que precisamos, a cada momento, procurar esclarecer essas
situações e também punir exemplarmente essas pessoas que tentam
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contundir a opinião pública.

Fiz uma visita, no final da tarde e início da noite, ao nosso ex-colega
desta Casa, Deputado Kemil Kumaira, na Copasa, onde fui convidado
pelo Presidente para participar, hoje, de uma das mais importantes
assinaturas da Copasa com a Codemig. Referimo-nos a esse protocolo
em que a Copasa assume definitivamente as águas das cidades de
Caxambu, São Lourenço, Cambuquira e Araxá. Estiveram presentes na
solenidade o Secretário Brumer, o Presidente da Codemig, o Presidente
da Copasa, os demais Diretores dessas entidades e, representando os
Prefeitos, o Sr. lssac Rosental, Prefeito de Caxambu. Contamos também
com a presença de imporantes funcionários daquela empresa.

Para mim, isso foi uma satisfação muito grande, porque apresentamos,
nesta Casa, no nosso primeiro mandato, um projeto de lei que hoje se
transformou em norma jurídica e tinha exatamente esse objetivo - o de
dar à nossa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a nossa
querida Copasa, uma possibilidade de ela ampliar os seus horizontes,
podendo atuar nos diversos segmentos ligados à questão do
saneamento. Hoje tivemos uma satisfação muito grande. A Copasa atua
na área de resíduos sólidos e agora assume esse papel importantíssimo
de tomar conta e operar as nossas águas.

Não poderíamos também de deixar de dizer sobre a nossa preocupação
demonstrada. A Copasa, nesse Protocolo de Intenções, manteve o seu
firme propósito de preservar e garantir a mão-de-obra daquelas pessoas
envolvidas nesse processo. Ela está em contato com o Ministério Público,
procurando fazer um ajustamento que possibilite à Copasa, numa fase
emergencial em que ela assume essa operação, garantir o emprego de
todos os funcionários que prestaram os seus serviços ao sistema anterior.
Portanto, é com alegria muito grande, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que participamos dessa solenidade. Teremos um novo momento das
nossas águas minerais.

E também importante salientar uma preocupação sempre mencionada
nesta Casa: a quantidade de água a ser explotada do nosso subsolo. A
Copasa também garantirá que ela jamais ultrapasse a explotação
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permissível, fazendo, assim, com que as nossas águas sejam
preservadas. Então, como Deputado e ex-funcionário da Copasa, não
poderia deixar de agradecer a sensibilidade do Governador Aécio Neves
para essa solução, que foi uma das mais inteligentes encontradas para
resolver um grave problema de toda essa região importante para o nosso
Estado e a nossa economia. Enfim, essa medida, certamente, jamais será
esquecida por nós, mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, a afirmação de V. Exa. me
deixa confuso, com todo o respeito às pessoas que estão nas galerias e
acompanham esta reunião.

Essas mesmas pessoas são testemunhas de que os Deputados cujos
nomes estão acesos no painel não estão presentes neste Plenário. Fico
confuso: será que houve falta de respeito à solicitação feita pelo
Deputado Laudelino Augusto? Conforme nosso Regimento Interno, não
havia número suficiente de parlamentares neste Plenário para a
continuidade da reunião. O mesmo procedimento foi adotado na reunião
ordinária realizada hoje, à tarde: eu estava inscrito para falar pelo art. 70
do Regimento Interno, mas V. Exa. não permitiu que eu fizesse uso da
palavra. O que me deixa confuso é o procedimento, que deve ser igual
para todos.

A falta de quórum não significa que os Deputados estão fugindo do
debate. Temos história, temos vida. Podemos fazer os debates com
tranqüilidade. Da mesma forma que parlamentares estavam inscritos para
fazerem uso da palavra pela ordem, eu também estava inscrito, na pane
da tarde, para fazer uso da palavra pelo art. 70. Por isso reitero a
solicitação do Deputado Laudelino Augusto, ou seja, que esta reunião
seja encerrada por falta de quórum.

Houve falta de respeito para com este Deputado, hoje, à tarde, porque
estava inscrito para usar a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, mas
não lhe foi concedida.

Sr. Presidente, embora tendo muita coisa a dizer, usarei a palavra na
reunião ordinária de amanhã, à tarde, se me for franqueada. Reitero a
solicitação do Deputado Laudelino Augusto, ou seja, que esta reunião
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seja encerrada.

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
amanhã, dia 23, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 14/3/2006
As 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Ermano Batista e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão, e a Deputada Ana Maria
Resende (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da
Liderança os BPSP). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, 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. José Bonifácio Borges de
Andrada, Advogado-Geral do Estado, publicada no "Diário do Legislativo"
do dia 25/2/2006. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n2s 2.966, 2.973, 2.974, 2.978, 2.987, 2.993, 3.004 e
2.005/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.949, 2.957, 2.962, 2.965,
2.968, 2.981, 2.995 e 3.000/2006 (Deputado Gilberto Abramo);
1.306/2003 (Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição);
2.954, 2.956, 2.958, 2.964, 2.989, 2.990 e 2.998/2006 (Deputado George
Hilton); 2.952, 2.960, 2.963, 2.976, 2.983, 2.988, 2.991, 3.001, 3.003 e
3.006/2006 (Deputado Sebastião Costa); 2.923, 2.953, 2.961, 2.970,
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2.971, 2.975, 2.977, 2.992, 2.996 e 3.007/2006 (Deputado Ermano
Batista); 2.951, 2.959, 2.967, 2.979, 2.982, 2.985,2.986, 2.997, 3.002 e
3.009/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); 2.955, 2.969, 2.972, 2.980,
2.994, 2.999 e 3.008/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à
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 antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n2 2.533/2005 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); do
Projeto de Lei Complementar n g 76/2005 (relator: Deputado Ermano
Batista); e dos Projetos de Lei ns 2.781/2005 (relator: Deputado Ermano
Batista, em virtude de redistribuição); 2.682/2005 (relator: Deputado
Ermano Batista); 2.334/2005 (relator: Deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição); 2.804/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro
Leão); 2.87012005 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n2s
2.581/2005 na forma do Substitutivo n 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 2.632/2005 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de
redistribuição) e 2.746/2005 (relator: Deputado Ermano Batista), ambos
na forma do Substitutivo n g 1; 2.783/2005 na forma do Substitutivo n2 1 e
2.805/2005 (relator: Deputado Sebastião Costa). São convertidos em
diligência ao autor o Projeto de Lei Complementar flQ 77/2005 e ao
Secretário de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n g 2.912/2005
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O parecer sobre o Projeto de Lei
n 9 2.772/2005 deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator (Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Ermano Batista, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei n 2.91612006, no l Q turno, com as
Emendas n 2s 1 a 5, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 22 Fase da 29 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
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a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em
turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei ns
2.407/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.901/2005
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição);
2.903/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.428/2005 com a
Emenda & 1 e 2.90212005 (relator: Deputado Sebastião Costa);
2.758/2005 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.904 e 2.905/2005
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição); e
2.911/2005 (relator: Deputado Ermano Batista). Após discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos
Projetos de Lei ns 2.862/2005 (relator: Deputado Ermano Batista) e
2.884/2005 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de
redistribuição). 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 os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei n2s 2.907/2005 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
1.805/2004 (relator: Deputado George Hilton ); 2.906/2005 (relator:
Deputado Gilberto Abramo) e 2.90812005 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
15/3/2006, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Weliton Prado -

Sebastião Costa.
ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/3/2006

Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Doutor Viana, Leonídio Bouças, Paulo Piau e Weliton Prado, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
"Diário do Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofício do
Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg, comunicando que a
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas - Fepesmig - manifestou
opção por desvincular-se dessa Universidade (16/12/2005). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.892/2005 (Deputado
Leonídio Bouças); 2.71012005 (Deputado Biel Rocha) e 2.858 e
2.885/2005 (Deputado Paulo Piau), em turno único. 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de
Lei n2 2.675/2005 na forma do Substitutivo n Q 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana).
Passa-se à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n2
2.741/2005 (relator: Deputado Biel Rocha). Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 9s 6.038, 6.043,
6.071, 6.075, 6.083, 6.084, 6.087, 6.116, 6.123, 6.128 e 6.14712006.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.507 e
2.60412005. Passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Luiz Humberto Carneiro em que solicita seja encaminhado
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ofício ao Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais - (Uemg
solicitando a realização de estudos sobre a viabilidade da criação de
curso de mestrado em Engenharia Ambiental nessa instituição de ensino
e do Deputado Weliton Prado em que solicita audiência pública para se
discutirem as mudanças na oferta de aulas regulares de Educação Física
na rede escolar estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 72 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
COOPERATIVISMO, EM 21/3/2006

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Paulo Piau, Padre João e Doutor Viana,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada
Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir a situação das cooperativas que atuam no ramo de transporte no
Estado. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg; José Acácio Carneiro,
Presidente da Fetranscoop; Evaldo Moreira de Matos, Presidente da
Ligue-Táxi BH; Francisco Antônio Nunes, Presidente da Coomotaxi;
Geraldo Osmany de Almeida, Cooperado da Coopertramo Rádio Taxi BH;
Cleonilda Aparecida dos Santos Baptista, Assessora Jurídica da Ubervan;
José Aparecido Ferreira, Presidente da Coopertran; Josafá Salgueiro
Rodrigues, Presidente da CBTA; Alvaro Campos de Carvalho,
representando o DNIT - 6 1 UNIT; Paulo Bamberg, Diretor-Presidente da
BHTRANS; Major Antônio de Carvalho Pereira, Comandante da 7 1 Cia da
Polícia Rodoviária Estadual; Waltair V. Sobrinho, da Polícia Rodoviária
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Federal; Frederico A. Lo Buono Tavares e Walqufria Noronha, da ANTT -
Unidade Regional Minas Gerais; Cacilda Nacur L. Thusek, representando
o Sebrae-MG; Renato Soares, Presidente da Cooperminas; José Abdias
dos Santos, representando a Cootranspas, José Carneiro e Sérgio
Antônio da Cunha que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, Deputado Paulo Piau, tece as considerações iniciais e
concede a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Registra-se a presença dos Srs. Arnaldo Correa, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico; e Geraldo Antônio de Paula, da
Transcon. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Paulo Piau, Presidente - José, Henrique - Doutor Viana.	-

ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 ú LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Ermano Batista, Sebastião Helvécio e
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado José Henrique, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no Diário do Legislativo" na data mencionada
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entre parênteses: ofícios do Srs. José Henrique Paim Fernandes,
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Almir
Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Caixa
Econômica Federal (16/3/2006); James Andris Pinheiro, Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais (17/3/2006), e Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete
da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (18/3/2006). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 242/2003 e 2.696/2005
(Deputado Alberto Pinto Coelho); 2.336/2005 (Deputado Ermano Batista);
2.41312005 (Deputado José Henrique); 2.581/2005 (Deputado Sebastião
Helvécio); 2.632/2005 (Deputado Jayro Lessa); 2.675/2005 (Deputada
Elisa Costa) e 2.698/2005 (Deputado Domingos Sávio), no 12 turno;
2.357/2005 (Deputado Domingos Sávio) e 2.643/2005 (Deputado
Sebastião Helvécio), no 2Q turno; Mensagens n2s 515, 519, 527 e
529/2006 (Deputado Alberto Pinto Coelho); 516, 518 e 526/2006
(Deputado Sebastião Helvécio); 521, 522, 523, 524 e 528/2006
(Deputado Domingos Sávio); 517, 520, 525 e 530 (Deputado Jayro
Lessa) e 531 e 532/2006 (Deputado José Henrique), em turno único.
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 2 Q turno, dos Projetos de Lei n2s
2.357/2005 na forma do vencido no l Q turno e 2.49912005 (relator:
Deputado Domingos Sávio); e pela aprovação, no l Q turno, dos Projetos
de Lei n2s 2.342/2005 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e
2.661/2005 (relator: Deputado Ermano Batista. E também aprovado o
parecer, em turno único, pela ratificação, na forma de projeto de
resolução, da Mensagem n 2 507/2006 (relator: Deputado Jayro Lessa). O
parecer sobre o Projeto de Lei n 2 2.433/2005, no l Q turno, deixa de ser
apreciado, em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Domingos Sávio. Os Projetos de Lei n

o
s 676/2003, 2.637/2005

e 3.005/2006 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
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Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Nesse
momento, os Deputados Domingos Sávio e Sebastião Helvécio se retiram
da reunião. O Deputado Jayro Lessa assume a Presidência e o Deputado
Doutor Ronaldo substitui o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação
da Liderança do BPSP. Passa-se à 2 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos ns 6.138/2005 na forma do seguinte
Substitutivo & 1: "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais: O Deputado que este subscreve requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Governador do
Estado solicitando a seguinte redação ao item 41 da Parte 1 do Anexo 1
do Regulamento do ICMS: Item 41-Hipóteses-Condições-Eficácia Até-
Indeterminada- Saída, em operação interna ou interestadual, de produto
típico de artesanato regional, assim entendido o produto proveniente de
trabalho manual realizado por pessoa física, inclusive microprodutor rural,
nas seguintes condições: a) quando o trabalho não conte com o auxílio
nem a participação de terceiros assalariados; b) quando o produto
seja vendido a consumidor, diretamente ou por intermédio de entidade de
que o artesão faça parte ou pela qual seja assistido" (relator: Deputado
Sebastião Helvécio), e 6.141/2006. O Requerimento n2 5.836/2005 é
rejeitado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária do dia 23/3/2006, às 10 horas, para apreciação dos
pareceres sobre os Projetos de Lei n 2s 3.00512006, no 2 Q turno, e 2.915,
2.916, 2.920 e 3.063/2006, do Governador do Estado, e 3.006/2006, do
Tribunal de Contas, no 1 9 turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista - José Henrique - Sebastião

Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.844/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei flQ 2.844/2005 tem
por objetivo dar a denominação de Orosimbo Comes de Moraes à rodovia
que liga o Município de São José do Mantimento à MG-1 11.

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

Fundamentação
Orosimbo Comes de Moraes foi uma das mais proeminentes figuras do

Município de São José do Mantimento. Destacou-se por sua reputação
ilibada e pelos relevantes serviços prestados à sua terra natal. Doou à
municipalidade terrenos para a construção do prédio da Escola São José,
do cemitério público municipal e da primeira igreja católica da cidade,
beneficiando, dessa maneira, a população local.

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

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

2.844/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Roberto Carvalho, relator.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.915/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2.915/2006
fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -
e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 2 1, que apresentou.

rÃ'
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Posteriormente, a proposição foi encaminhada à Comissão de

Administração Pública para ser apreciada quanto ao mérito, recebendo,
nessa oportunidade, parecer pela aprovação, com as Emendas ns 2 e 3,
que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua
competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG - em 7.994 oficiais e praças. Os cargos criados
pelo projeto serão ativados após o cumprimento dos requisitos a serem
estabelecidos no decreto que definirá o Quadro de Organização e
Distribuição - QOD -, observando-se o crescimento real do efetivo ou as
condições logísticas para a instalação de unidades do Corpo de
Bombeiros Militar no Estado.

A proposição prevê, ainda, o percentual de até 5% do efetivo fixado
para os militares do sexo feminino nos Quadros de Oficiais Bombeiros
Militares e de Praças Bombeiros Militares, não havendo tal limitação para
os demais quadros.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria, afirmando estar o projeto em plena
sintonia com as diretrizes da Constituição do Estado quanto ao
instrumento utilizado para disciplinar a matéria ou a autoridade
competente para tanto.

A Emenda n2 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
aumenta o percentual de 5%, previsto no "caput" do art. 4 2 da proposição,
para 10%, de maneira a propiciar uma participação mais ampla, ainda
que pequena, de militares do sexo feminino no Quadro de Oficiais
Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares.

A Comissão de Administração Pública, a quem compete avaliar o mérito
da proposição, afirma em seu parecer que o efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar é de 4.804 oficiais e praças, número que se tornou
insuficiente para atender à demanda. Atualmente, existem unidades do
CBMMG em apenas 35 Municípios mineiros, sobretudo pela falta de
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elementos humanos e pelo elevado custo dos equipamentos. A meta
prevista é a instalação de unidades ou frações do Corpo de Bombeiros
nas comunidades com população superior a 30 mil habitantes, o que
abrange um total de 105 Municípios, conforme consta na exposição de
motivos do Comandante-Geral da instituição, a qual está anexada ao
projeto em exame.

A Emenda n 2 2, oferecida pela comissão de mérito, propõe alteração do
art. 12, que trata da distribuição do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar.
O inciso II deste artigo prevê o Quadro de Oficiais de Administração
Bombeiros Militares - QOABM -, composto de Oficiais de Administração e
Músicos. A Comissão sugere mudar essa terminologia para Quadro de
Oficiais Complementar Bombeiro Militar - QOCBM.

A Emenda n2 3 visa modificar a redação do art. 52 da Lei n2 14.445, de
2002, o qual prevê a cessão a esta Casa, por meio de convênio, de até
quatro militares e três pilotos, que prestarão apoio às atividades
institucionais de competência da Presidência do Poder Legislativo. A
emenda sugere estender essa possibilidade ao Corpo de Bombeiros
Militar, que poderá ceder até dois militares da Corporação ao Legislativo
mineiro.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
proposição atende aos parâmetros da Lei Complementar n 2 101, de 2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal -, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências. A referida lei determina, no art. 16, que as medidas
governamentais que acarretarem aumento de despesa deverão ser
precedidas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira. Nesse pormenor, encontra-se anexado à
proposição documento da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag
-, informando a esta Casa que o projeto acarretará um dispêndio aos
cofres públicos estimado em R$71.000.000,00 em um exercício. Informa,
ainda, que tal acréscimo está em consonância com o limite de despesas
com pessoal do Poder Executivo, correspondente a 49% da receita
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corrente líquida, conforme o disposto no art. 20, II, "c", da mencionada lei
complementar.

A proposição se reveste da maior importância, pois visa garantir a
efetividade da prestação do serviço ou da sua potencialidade, por se
tratar de serviço público essencial de competência do Estado, que tem
como fonte de recursos aqueles oriundos de impostos que o Estado
arrecada e de taxas. A futura lei beneficia também o Tesouro Estadual,
uma vez que, por conseqüência do aumento do número de Municípios
atendidos, aumentar-se-á, na mesma proporção, a arrecadação das
respectivas taxas de combate a incêndio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.915/2006, no primeiro turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n 2s 2 e 3, da
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.915/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 2.915/2006
fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -
e dá outras providências.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n Q 1.

Agora, vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, consoante dispõe o art. 102, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem o objetivo de fixar o efetivo do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - em 7.994 oficiais e praças,
distribuídos da seguinte forma, conforme determina o art. 1 2 da
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proposição e seu anexo: 458 oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros
Militares - QOBM; 64 oficiais do Quadro de Oficiais de Administração
Bombeiros Militares - QOABM -, composto de Oficiais de Administração e
Músicos; 60 oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares -
COSBM -, composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 7.196
praças do Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM -, composto de
Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e Corneteiros;
e 216 praças do Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares -
QPEBM -, composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares
de Saúde e de Comunicações.

O projeto estabelece que a ativação dos cargos ocorrerá apenas após o
cumprimento dos requisitos a serem determinados no decreto que
definirá o Quadro de Organização e Distribuição - QOD -, observando-se
o crescimento real do efetivo ou as condições logísticas para a instalação
de unidades no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Ademais, a
promoção para os postos decorrentes do aumento do efetivo do CBMMG
ficará condicionada à aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças.

Desde a promulgação da Emenda à Constituição n 9 39, de 1999, o
Corpo de Bombeiros Militar desvinculou-se da Polícia Militar e passou à
condição de órgão autônomo da administração direta do Executivo. Trata-
se de um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, que é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Enquadram-se no campo de atribuições da
instituição sob comento, por força do art. 142, II, da Carta mineira, a
"coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e
combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e
estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus
bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe".

A Lei Complementar n 9 54, de 1999, que dispõe sobre a organização
básica do Corpo de Bombeiros Militar, assegura, explicitamente, no art.
49, a autonomia administrativa e financeira dessa instituição, a qual
abrange a competência para elaborar a sua programação financeira,
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decidir sobre a situação de seu pessoal ativo e seu pessoal inativo,
executar contabilidade própria e adquirir materiais, viaturas e
equipamentos específicos. Além disso, o Comandante-Geral do CBMMG
tem prerrogativas e responsabilidades de Secretário de Estado, conforme
determina o § 32 do art. 12 da mencionada norma complementar.

De acordo com a Lei n g 13.400, de 1999, o efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar é de 4.804 oficiais e praças, número que se tornou
insuficiente para atender à demanda. Atualmente, existem unidades do
CBMMG apenas em 35 Municípios mineiros, sobretudo pela falta de
elementos humanos e pelo elevado custo dos equipamentos. A meta
prevista é a de instalar unidades ou frações do Corpo de Bombeiros nas
comunas com população superior a 30 mil habitantes, o que abrange um
total de 105 Municípios, conforme consta na exposição de motivos do
Comandante-Geral da instituição, a qual está anexada ao projeto em
exame.

Como o órgão em questão desfruta estrutura própria e exerce relevante
missão no contexto da segurança pública, entendemos que a ampliação
de seu quadro de efetivos é uma medida justa e necessária para o
atendimento de seus objetivos institucionais. Além da estrutura orgânica
adequada, que é o elemento estático, é fundamental dotá-lo de razoável
contingente de pessoas físicas, que são o elemento dinâmico do órgão,
pois esses integrantes da corporação é que utilizarão os equipamentos
disponíveis para prevenir e combater incêndios, a par de outras
atribuições. Portanto, sem o quantitativo humano adequado, dificilmente o
Corpo de Bombeiros exercerá, na sua plenitude, as competências que lhe
foram conferidas pela Constituição do Estado e pela legislação
infraconstitucional. Por essa ótica, pois, não há como negar a
conveniência e a oportunidade do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda flQ 1,
ampliou de 5% para 10% do efetivo previsto a participação de militares do
sexo feminino nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças
Bombeiros Militares. A nosso ver, trata-se de uma medida vantajosa para
a corporação, que poderá contar com a força de trabalho mais expressiva
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do sexo feminino para atividades que não requeiram considerável
desgaste físico.

Finalmente, reputamos oportuno introduzir algumas alterações na
proposição original, a começar pela alteração do art. 12, que trata da
distribuição do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. O inciso II deste
artigo prevê o Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares -
QOABM -, composto de Oficiais de Administração e Músicos. Sugerimos
mudar essa terminologia para Quadro de Oficiais Complementar
Bombeiro Militar - QOCBM - pelas seguintes razões: em primeiro lugar, é
necessário o tempo mínimo de 15 anos de efetivo exercício para
concorrer ao Curso de Habilitação de Oficiais - CHO -, o que indica que o
militar tem experiência profissional suficiente para o exercício da função
de oficial, seja na área administrativa, seja na área operacional, não
carecendo do período de arregimentação nem de outros estágios de
adaptação. Saliente-se que vários oficiais deste Quadro já exerceram
função de oficial quando ocupavam a Patente de Subtenente ou 1-
Sargento Bombeiro Militar. Ocorre que o aumento do quantitativo de
oficiais do QOCBM provocaria um "efeito cascata", pois, ao preencher as
vagas com Subtenente e 1 2-Sargento no CHO, abriria oportunidades para
os cursos de praças (CAS, CFS e CFSd) e novas promoções.

Ora, a implementação do CHO gera mais bônus do que ônus para o
erário, uma vez que motiva tais militares a estudar para ter ascensão na
carreira militar, o que implica profissionais mais bem-informados e
atualizados. Conseqüentemente, a Corporação recebe um oficial
subalterno devidamente preparado, em até seis meses de curso, em
condições de assumir qualquer função de oficial subalterno ou
intermediário, tendo em vista a experiência profissional de, no mínimo, 15
anos de efetivo serviço. Lembre-se, ainda, que a promoção do oficial do
QOCBM da ativa ocorre até o posto de oficial intermediário. Para
implementar tal alteração, que requer adequação do anexo,
apresentamos a Emenda n 2 2.

Finalmente, afigura-se-nos oportuno modificar a redação do art. 59 da
Lei n 2 14.445, de 2002, o qual prevê a cessão a esta Casa, por meio de
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convênio, de até quatro militares e três pilotos, que prestarão apoio às
atividades institucionais de competência da Presidência do Poder
Legislativo. Sugerimos estender essa possibilidade ao Corpo de
Bombeiros Militar, que poderá ceder até 2 militares da Corporação ao
Legislativo mineiro. Para concretizar tal alteração, apresentamos a
Emenda n 2 3.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.915/2006 com a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n 2s 2 e 3, a seguir redigidas.

Emenda n 2 2
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação e substituam-se, no anexo do

projeto, o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares e o Quadro de Oficiais
de Administração Bombeiros Militares pelos seguintes quadros:

"Art. 12 - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - fica fixado em 7.994 (sete mil novecentos e noventa e quatro)
oficiais e praças, assim dispostos:

- Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM;
II - Quadro de Oficiais Complementar Bombeiros Militares - QOCBM -,

composto por Oficiais Combatentes e Músicos possuidores do Curso de
Habilitação de Oficiais - CHO;

III - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares - QOSBM -,
composto de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos;

IV - Quadro de Praças Bombeiros Militares- QPBM -, composto de
Praças Combatentes, Condutores e Operadores de Viatura e Corneteiros;

V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militares - QPEBM -,
composto de Praças de Motomecanização, Músicos, Auxiliares de Saúde
e Comunicações.

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

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

§ 32 - Os oficiais combatentes do QOCBM desempenharão cargos e
encargos atribuídos aos do QOBM.

§ 49 - Os oficiais pertencentes ao QOABM passarão a integrar o
QOCBM, obedecendo-se, para acesso ao primeiro posto deste Quadro,
as disposições legais pertinentes.

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

(...)
* - A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 Q da Lei n 2 ,de

de de 2006) foi pulicada no "Diário do Legislativo" de 25.3.2006.
Emenda n 2 3

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O art. 52 da Lei n 9 14.445, de 26 de novembro de 2002, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52 - Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembléia

Legislativa de até quatro policiais militares, dois bombeiros militares e três
pilotos, que prestarão apoio às atividades institucionais de competência
da Presidência do Poder Legislativo, na forma de deliberação da Mesa da
Assembléia Legislativa.".".

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Gustavo

Valadares - Ricardo Duarte - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.916/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 2.916/2006
modifica a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais, cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n 2s 1 a 5,
que apresentou.

Em seguida a proposição foi examinada pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação com a Emenda n
1 na forma da Subemenda n 2 1, que apresentou, e com as Emendas n2s
2 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça.

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 em tela altera a estrutura administrativa da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -, com o intuito de
centralizar naquele órgão as funções de perícia médica da administração
pública estadual, por meio da criação da Superintendência Central de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional, vinculada à Seplag, e de
determinados cargos, especificados nos seus Anexos 1 a III.

A transferência do serviço médico-pericial dos servidores estaduais
para a Seplag é uma medida racional, integrando as ações do serviço de
perícia médica, cujos resultados repercutem diretamente na concessão
de benefícios como licença médica e aposentadoria, entre outros.

A perícia médica das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - e
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MO, que já possuem estrutura própria para a prestação desse
serviço, continuará a ser desempenhada por eles, prevendo o projeto,
para alguns desses órgãos, a observação de orientação normativa da
Superintendência Central de Perícia Médica e de Saúde Ocupacional.

O projeto trata de uma ampla reforma estrutural no Ipsemg, justificada
pela supressão de algumas de suas competências e pelo fortalecimento
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de outras, visando melhorar a qualidade na prestação de serviços
essenciais da autarquia.

Além de propor a criação da Diretoria de Arrecadação e Finanças, para
conferir mais rigor ao controle das despesas e das receitas do Instituto, o
projeto determina a criação de cargos comissionados, a adequação dos
valores de funções gratificadas à complexidade das unidades regionais
do lpsemg e a criação de cargos comissionados no quadro de pessoal do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação,
destinados à Secretaria de Fazenda, buscando o fortalecimento da
capacidade daquele órgão para cumprir de forma rígida o planejamento
fiscal do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria apresentando-lhe as
Emendas ns 1 a 5, que aprimoram o texto da futura lei, adequando o
texto proposto a normas constitucionais e à melhor técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública ressaltou em seu parecer que o
projeto propõe melhorias na organização da administração pública
estadual, buscando mais racionalidade e eficiência na prestação de
serviços públicos. Em seu parecer, essa Comissão alerta sobre as
normas constitucionais referentes à matéria que devem ser observadas,
sobre o prazo para a criação dos cargos e funções no final do mandato
do Governador e sobre a forma de provimento de cargos em comissão. A
Subemenda n 2 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública,
aprimora o texto proposto pela Emenda n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, concedendo-lhe maior clareza.

A Seplag, em atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, encaminhou ofício em que constam os valores correspondentes ao
impacto da medida proposta nas contas públicas do Estado. Segundo o
ofício em referência, o custo anual estimado da proposta em tela é de
R$2.348.397,82, sendo de R$333.309,41 o custo anual para a
Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Operacional na
Seplag, de R$1.456.442,25 o custo anual para o lpsemg e de
R$558.646,16 o custo anual dos cargos criados na Secretaria de Estado
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de Fazenda.

O orçamento do Estado para 2006 contém a previsão de despesas com
pessoal e encargos para o lpsemg no valor de R$103.417.274,00, para a
Secretaria de Estado de Fazenda no valor de R$434.208.870,00 e para a
Seplag no valor de R$35.917.391,00.

O impacto estimado do projeto é de 0,41% do total de despesas com
pessoal e encargos dos órgãos que menciona. Considerando a potencial
economia para os cofres públicos com a melhoria da eficiência dos
serviços prestados, o valor é insignificante.

A Seplag informou ainda que o acréscimo desse valor aos gastos do
Estado com pessoal não implica ultrapassar o limite de 49% da receita
corrente líquida, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para
gastos com pessoal no âmbito do Executivo Estadual.

Visando a minorar o impacto financeiro decorrente do projeto, está-se
propondo a extinção de dez funções gratificadas de Coordenador
Regional, previstas no art. 82 da Lei Delegada n g 109, de 2003.

Os arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Federal n 2 101, de 415/2000) exigem que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de
despesa sejam acompanhados da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos.

O projeto em análise prevê aumento continuado de despesa, e,
portanto, além da estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o
ano em que a lei entrar em vigor e para os dois anos subseqüentes, é
exigida a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não
afetará as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais integrante
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o disposto no art. 17, c/c o
§ l Q do ar!. 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.916/2006, no 12 turno, com as Emendas n 9s 2 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Subemenda n 2 1, da Comissão de
Administração Pública, à Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José Henrique -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N92.916/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.91612006,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 2 489/2006, modifica
a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais,
cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria com as Emendas n 2s 1 a 5,
que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a
matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise insere-se no contexto da reforma

administrativa iniciada pelo governo do Estado no ano de 2003, quando
foram aprovadas por este Parlamento normas jurídicas que introduziram
na gestão de pessoal da administração pública estadual instrumentos de
estímulo negativo e positivo para o servidor público, como o Adicional de
Desempenho em substituição ao adicional por tempo de serviço, o
Afastamento Voluntário Incentivado, a Avaliação Periódica de
Desempenho e a perda de cargo em virtude de insuficiência de
desempenho. No ano de 2004, foram instituídos os planos de carreiras
dos servidores públicos, visando a proporcionar mais estímulo ao servidor
e a imprimir mais eficiência na prestação dos serviços públicos. Já em
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2005, foram aprovadas leis instituindo as tabelas salariais para as
carreiras do Poder Executivo.

Nesta oportunidade, o governo cuida de reorganizar
administrativamente determinados órgãos do Estado, buscando, mais
uma vez, a eficiência e a racionalidade na prestação de serviços públicos.
Assim, o projeto em exame altera a estrutura administrativa da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -, com o
intuito de centralizar naquele órgão as funções de perícia médica da
administração pública estadual. Para viabilizar tal proposta, o projeto
prevê a criação de uma Superintendência Central de Perícia Médica e
Saúde Ocupacional, vinculada à Seplag, e de determinados cargos,
especificados nos seus Anexos 1 a III.

E importante destacar que historicamente o serviço médico-pericial dos
servidores estaduais sempre vinculou-se aos órgãos responsáveis pela
administração de pessoal, tendo em vista que os seus resultados
repercutem diretamente na concessão de benefícios como licença médica
e aposentadoria, entre outros. Dessa forma, consideramos, como bem já
ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, que a transferência de tal
função para a Seplag, órgão responsável pela administração de pessoal,
é medida de cunho integrativo e racionalizador na prestação do serviço
de perícia médica.

Destaque-se que a perícia médica de determinados órgãos que já
possuem estrutura própria para a prestação desse serviço continuará a
ser desempenhada por eles. E o caso da Polícia Civil e Militar, do Corpo
de Bombeiros Militar, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Fhemig - e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG. No caso dos dois últimos órgãos, o projeto
estabelece que deverão obedecer à orientação normativa da
Superintendência Central de Perícia Médica e de Saúde Ocupacional.

O projeto prevê, ainda, uma ampla reforma estrutural no lpsemg, uma
vez que algumas de suas competências estão sendo suprimidas e
objetiva-se que outras sejam fortalecidas para melhorar a qualidade na
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prestação de serviços essenciais da autarquia. Propõe-se, assim, a
criação da Diretoria de Arrecadação e Finanças para conferir mais rigor
no controle das despesas e das receitas do Instituto. O projeto determina,
também, a criação dos cargos de Diretor, Superintendente e Chefe de
Divisão e a adequação dos valores de funções gratificadas à
complexidade das unidades regionais da entidade.

O projeto cria, além desses, cargos comissionados no quadro de
pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação, destinados à Secretaria de Fazenda, buscando o
fortalecimento da capacidade daquele órgão para cumprir de forma rígida
o planejamento fiscal do Estado.

E imperioso destacar que o projeto propõe melhorias na organização da
administração pública estadual, buscando, como demonstra na exposição
de motivos que o acompanha, mais racionalidade e eficiência na
prestação de serviços públicos. Coaduna-se, assim, o projeto com os
princípios constitucionais norteadores da administração pública.

Vale, todavia, destacar que, ao criar cargos e funções na sua
administração, o Poder Executivo deve observar as normas
constitucionais referentes à matéria. A Comissão de Constituição e
Justiça já aprofundou a matéria, com propriedade, e ressaltou pontos
importantes a serem observados.

E importante que a criação dos cargos e das funções gratificadas ocorra
nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Governador do Estado,
uma vez que o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal considera nulo
de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal e
não atenda ao referido prazo.

Ademais, o projeto deve observar o art. 37, inciso V, da Constituição
Federal, que determina que os cargos em comissão devem ser
preenchidos por servidores de carreira nos casos, nas condições e nos
percentuais mínimos previstos em lei e destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A norma estadual que cuida de estabelecer a forma de recrutamento
para provimento de cargo em comissão do quadro permanente do Poder
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Executivo é a Lei n9 9.530, de 1987. Ela estabelece que 30% do
provimento dos cargos em comissão que especifica são de recrutamento
amplo, sendo o restante de recrutamento limitado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n 9 1,
determinando que a referida lei seja observada quanto à forma de
recrutamento dos cargos em comissão previstos no projeto. Todavia,
como os cargos que estão sendo criados não estão expressamente
previstos na citada norma, que é anterior à Constituição, propomos a
Subemenda n 9 1, que deixa claro que o percentual previsto naquela lei
aplica-se aos cargos criados no projeto. Consideramos que tal medida vai
ao encontro dos princípios constitucionais, notadamente os da eficiência
e da moralidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.916/2006 com a Emenda n2 1, na forma da Subemenda n9 1, a seguir
apresentada, e com as Emendas n 9s 2 a 5, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Subemenda n 2 1 à Emenda n 9 1
Dê-se ao § 1 2 do art. 59 e ao parágrafo único do art. 14 a seguinte

redação:
"Art. 59 - ( ...)
§ 1 2 - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento dos cargos

de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto, observado o
percentual previsto no art. 2 2 da Lei n9 9.530, de 29 de dezembro de
1987.

Art. 14-C..)
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento

dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 da Lei n 9 9.530, de 29 de
dezembro de 1987.".

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlos
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Pimenta - Edson Rezende - José Henrique.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.920/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera

o art. 8Q da Lei n Q 9.266, de 18/9/86, e o Anexo XLII da Lei Delegada n2
39, de 3/4/98.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da
matéria. 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 propõe o reajuste do valor da gratificação de

horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de 1 2-Oficial de Aeronave,
Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e Comandante de Avião a
Jato, assim como extingue o abono de que trata o § 2 Q do art. 8Q da Lei n2
9.266, de 18/9/86, incorporando-o à referida gratificação.

O objetivo da proposta, segundo consta da mensagem enviada pelo
Governador a esta Casa, é "adequar a remuneração destes profissionais
de formação especializada aos valores praticados pelo mercado, dada a
relevância de seus estratégicos serviços para o governo, sobretudo na
área da segurança pública".

O art. l Q do projeto propõe adicionar ao mínimo de horas-vôo mensais
utilizado como base para o valor da gratificação especial de que trata o §
l Q do art. 8 2 da Lei n2 9.266, de 18/9/86, o abono correspondente a 40
horas-vôo, de que trata o § 2 2 do mesmo artigo. O referido § 2, por sua
vez, é revogado pela proposição em tela. Já o art. 32 do projeto autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$1.131.917,23.

Com relação ao mérito que cabe a esta Comissão analisar, cabe
ressaltar que o reajuste proposto constitui despesa de caráter continuado,
razão pela qual se faz necessário o atendimento dos pressupostos
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definidos no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que
estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa dessa
natureza deverão ser instruídos com a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subseqüentes; e com demonstrativo da origem dos recursos para
seu custeio.

Em atendimento ao disposto na LRF, o governo do Estado enviou a
esta Casa, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -,
exposição de motivos em que consta o valor correspondente ao impacto
da medida proposta nas contas públicas do Estado. O custo anual
estimado da medida proposta, de acordo com o documento citado, é de
R$1.131.917,23. Para tanto, faz-se necessária a abertura de crédito
especial nesse montante, uma vez que não há previsão na Lei
Orçamentária Anual para a despesa que se pretende instituir.

A Seplag. informou ainda que o acréscimo deste valor aos gastos do
Estado com pessoal não implica a ultrapassagem do limite de 49% da
receita corrente líquida, estabelecido pela LRF, para gastos com pessoal
no âmbito do Executivo Estadual.

Por essa razão, esta Comissão entende que a proposta em tela é
relevante e não encontra óbice na legislação pertinente à matéria
financeira e orçamentária, razão pela qual deve ser aprovada por esta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.920/2006 no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Ermano Batista - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.063/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela autoriza o Poder
Executivo a contratar com o Banco do Brasil S.A. operação de crédito
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destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos
Rodoviários no Vale do Rio Doce.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 2 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Visa a proposição a autorizar o Poder Executivo a contratar operação

de crédito, no valor de até Y 6.250.000.000,00 (seis bilhões duzentos e
cinqüenta milhões de ienes), com o Banco do Brasil S.A., destinada à
execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários
no Vale do Rio Doce. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade do depósito
dos recursos resultantes da referida operação de crédito em instituições
financeiras que centralizem a receita do Estado.

Como garantia do contrato, a proposição autoriza o Poder Executivo a
oferecer, até o limite de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor
do financiamento, caução de ações preferenciais nominativas e de
debêntures de emissão da Cemig. Vale ressaltar que as ações
preferenciais não dão direito a voto, o que não compromete o controle
acionário da Cemig pelo Estado.

O Projeto 'Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio
Doce" está inserido no programa estruturador Pró-Acesso, um dos
projetos prioritários do Governo do Estado, que visa à pavimentação de
ligações e acessos rodoviários nos Municípios mineiros. Na lei
orçamentária para 2006, existe previsão para se investirem
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) no referido Projeto.

A efetivação da operação de crédito que se pretende autorizar deverá
atender às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII da
Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disposto na Resolução n 2 40, de
20/12/2001, alterada pela Resolução n 2 5, de 3/4/2002, e na Resolução n2
43, de 21/12/2001, alterada pela Resolução n 2 3, de 2/4/2002, todas do
Senado Federal.
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Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal

para a realização de operação de crédito, destacamos: a verificação pelo
Ministério da Fazenda do cumprimento dos limites e das condições
estabelecidos para cada ente da Federação; a existência de prévia e
expressa autorização para a contratação, na lei orçamentária, em créditos
adicionais ou em lei específica; a inclusão no orçamento ou em créditos
adicionais dos recursos provenientes da operação; a observância dos
limites fixados pelo Senado Federal; a autorização específica do Senado
Federal quando se tratar de operação de crédito externo e o atendimento
do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a
realização de operações de crédito que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Legislativo por maioria absoluta.

Quanto à capacidade de endividamento, cabe relatar que o Estado se
encontra dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, de
acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2005,
publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda em 28/1/2006.
Conforme mencionado pela Comissão anterior, analisando o
comportamento da dívida pública estadual (págs. 31 e 32 da Mensagem
do Governador à Assembléia Legislativa que encaminhou o referido
Relatório), verifica-se que, com a trajetória de ajuste atual, o Estado
deverá alcançar o limite de endividamento previsto na Resolução & 40
(200% para a Despesa Corrente Liquida em relação à Receita Corrente
Líquida) até abril de 2015. "Em 31/12/2004, a relação DCL/RCL foi de
224,53% e em 31112/2005 esse limite passou para 203,10%. A trajetória
para esse ajuste ocorreu em função da revisão no saldo da dívida com a
União, do crescimento das receitas próprias do Estado, do aumento nos
haveres financeiros e dos pagamentos de dívidas que o estado tem
realizado".

Vale informar ainda que, uma vez concluída a operação de crédito
objeto dessa autorização, o orçamento será suplementado no valor
correspondente, pois, conforme mencionado anteriormente, já existe
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dotação para o Programa Pró-Acesso no orçamento vigente.

A Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de Constituição de Justiça,
visa a aprimorar o projeto no que concerne à técnica legislativa,
expressando o valor do empréstimo em reais, já que se trata de
financiamento contraído junto a instituição financeira nacional.

Não há óbices, portanto, para a efetivação da operação de crédito em
análise sob a ótica da Lei Complementar Federal n Q 101, de 2000, e sob o
ponto de vista orçamentário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.063/2006, no 1 Q turno, com a Emenda n Q 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Ermano Batista -

Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2006

ATA
ATA DA 2? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 21/3/2006

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Antônio Júlio e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a
tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento
de ofícios dos Srs. Pauto Rogério de Souza Abrantes, Juiz de Direito da
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Contagem; Aldo Rebelo,
Presidente da Câmara dos Deputados; e José Henrique Portugal,
Presidente da Câmara Municipal de Três Pontas, publicados no "Diário do
Legislativo" de 23/2, 25/2 e 18/3/2006, respectivamente. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n Q 2.864/2005, em turno único,
para o qual designou o Deputado Leonardo Moreira como relator. Passa-
se à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 2 2.864/2005,
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s 5.955, 5.956, 5.995,
6.018, 6.047, 6.054, 6.055, 6.056, 6.095 a 6.099, 6.105, 6.127 e
6.183/2006. A presidência designa o Deputado Sargento Rodrigues como
relator dos Requerimentos n2 6.088 e 6.089/2006. Passa-se à 3? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita
a realização de reunião em Capelinha para debater, em audiência

rÃ"
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pública, a questão da segurança pública nesse Município; Antônio Júlio e
Sargento Rodriques, em que solicitam seja realizada visita desta
comissão ao Comandante-Geral da PMMG; Dinis Pinheiro, em que
solicita seja realizada reunião em Paraopeba, para discutir, em audiência
pública, o aumento da violência nesse Município. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.867/2005

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em tela visa alterar o
art. 1 9 da Lei n 14.837, de 12 de dezembro de 2003, que declara de
utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte Carmelo, com
sede 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 proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a

atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária realizada em 4/8/2005, que mudou a sua denominação para
Centro de Ensino Social Popular de Monte Carmelo.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu propósito
não se altera, pois apresenta as mesmas condições formais que lhe
permitiram a outorga do titulo de utilidade pública por meio da Lei n2
14.837, de 2003, mantendo seu caráter assistencial e filantrópico com o
objetivo de defender e promover a cultura negra e popular.



L SUl



940
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.248, DE 24 DE MARÇO DE 2006.

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de março de 2006,

2182 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do Brasil.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 o-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário
- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da Resolução

n°5.248, de 24 de março de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 29.3.2006.

ATAS
ATA DA 3 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 21/3/2006

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Padre João, Marlos Fernandes e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Marlos Fernandes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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que a reunião se destina a apreciar a 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 2 turno, dos Projetos de Resolução ns 1.837/2004 e
2.285/2005 (relator: Deputado Padre João). Passa-se à 31 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana em que solicita
audiência pública na cidade de Piumhi para debater a situação dos
produtores de queijo e laticínios da região; Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja realizada reunião da Comissão para que os convidados
exponham a respeito da qualidade do café produzido no Município de
Carmo de Minas, o qual foi reconhecido como o melhor café do País, e
para que se discutam, também, as ações que poderão ser desenvolvidas
para a expansão da tecnologia aplicada nessa cultura; e Weliton Prado
em que solicita audiência pública para se debaterem os impactos do
avanço, pelo mundo, de surtos de gripe aviária, na produção e no
mercado de carne de aves do Estado de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Manos Fernandes, Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 152 LEGISLATURA, EM 21/3/2006
Às 15h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Antônio Júlio, Dinis Pinheiro, Ricardo Duarte e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados José Henrique, Adalclever Lopes e Domingos
Sávio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fahim
Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 1 Fase da 2 1 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 2Q turno, do Projeto de Lei n2 2.79612005, na forma do
vencido em 1 2 turno (relator: Deputado Fahim Sawan); e pela aprovação,
no 12 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.920/2006 (relator: Deputado
Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); e 3.005/2006 (relator:
Deputado Fahim Sawan). Os pareceres sobre os Projetos de Lei n9s
2.915 e 2.916/2006, no 1 P turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Sargento Rodrigues (em virtude de redistribuição) e Fahim Sawan.
Passa-se à 3 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação,
é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que
solicita seja encaminhado pedido de investigação ao Comandante-Geral
da PMMG e ao Ministério Público a respeito da denúncia encaminhada
pela Associação dos Praças do Nordeste Mineiro - APNM - contra o 1-
Ten. Welvisson Gomes Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio -

Gustavo Valadares - Ricardo Duarte.
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 49 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia e os Deputados Paulo Cesar, Carlos Gomes e Biel Rocha,

- e
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a tratar
de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 1 9 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n2
1.62512004, no 12 turno, é retirado de pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 2 Q Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 2s 5.993, 6.159 e 6.169/2006. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, em que solicita audiência pública no
Municipio de Santo Antônio do ltambé para debater o desenvolvimento do
turismo na região do Alto Jequitinhonha. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Carlos Gomes - Carlos Pimenta.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

19 LEGISLATURA, EM 23/3/2006
Às lohlsmin, comparecem na Câmara Municipal de Bom Despacho os

Deputados Zé Maia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Mala,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar
levantamento regional sobre a segurança pública na região de Bom
Despacho a fim de se obter um diagnóstico da situação no Estado. A
Presidência interrompe a 1 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Cel. PM
Oranicio Mendes, Secretário Municipal de Administração, representando
o Sr. Haroldo de Souza Queiroz, Prefeito Municípal de Bom Despacho;
Vereador Marcos Fidelis Campos, Presidente da Câmara Municipal de
Bom Despacho; Vereador Valério de Souza Mendes, de Monte Alegre;
Vereadores Ailton José de Assis, Ernani Xavier, Marcelo Mário Lúcio dos
Santos, Carlos Roberto Couto, Joaquim Antônio de Souza, de Bom
Despacho; Vereador José Agenor da Silva, de Arcos; Samuel Feitosa,
Diretor da Cadeia Pública do Município de Bom Despacho; Lindon Batista
Neves, Delegado da 28 4 Delegacia Regional da Polícia Civil; Cel. PM
Gentil Alberto de Menezes e Ten.-Cel. PM Alcides Raimundo da Silva,
respectivamente, Comandantes da 2 2 Região e do 72 Batalhão da PMMG;
e Sebastião Gontijo dos Santos, Presidente da Associação dos Bairros
São Vicente e Aeroporto 1 e II, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 março de 2006.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Weliton

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.407/2005

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

W- _
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De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade denominada Mulheres em União -
Centro de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher, 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 entidade em causa tem por objetivos o fortalecimento e o

desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida,
resgate e consolidação da cidadania da mulher, da adolescente e das
afro-descendentes. Exerce papel de relevância no controle social, no
monitoramento e acompanhamento de toda e qualquer agressão contra
mulheres, particularmente, a violação de seus direitos, a discriminação
racial, a violência sexual e de gênero. Fomenta a realização de cursos de
qualificação profissional; luta contra o trabalho infantil; atua na promoção
da saúde e geração de trabalho.

A instituição assessora entidades, grupos e cooperativas diversas que
têm objetivos comuns ao seu propósito; fornece gratuitamente assistência
social e tratamento psicológico às associadas e familiares. Oferece
cursos, oficinas e palestras; elabora material educativo sobre os direitos
humanos em todos os campos sociais e dá instrução sobre raça e etnia.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n g 2.40712005

em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Paulo Cesar, relator.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.827/2005

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n°2.827/2005, de autoria do Deputado Ermano Batista,
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que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública - Consep -, com sede no Município de Sabinópolis, 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 da § 1 °
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO2.827/2005
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep -, com sede no Município de Sabinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Sabinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2 6.148/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Fábio Avelar, por meio da proposição em exame, solicita

ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhada à Fundação
Estadual do Meio Ambiente - Feam - pedido de informações a respeito do
cumprimento, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH -, das
deliberações do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - feitas
na reunião da Câmara de Atividade de Infra-estrutura, realizada em
9/12/2005, que dizem respeito à Central de Tratamento de Resíduos
Sólidos - CTRS -, situada na BR-040.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2006, a matéria vem à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS -. situada em
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uma área de 140ha junto à BR-040 e operada pela PBH desde 1975,
vem sendo objeto de grande preocupação e debates por não ter mais
capacidade para receber resíduos, pois seu aterro sanitário está prestes
a atingir a altura máxima de projeto - cota 930m - e, no momento, não há
outro local preparado para receber o lixo recolhido na capital mineira.
Como conseqüência, a PBH, por meio do Processo Administrativo n
36711996/003/2005, solicitou ao Copam autorização para ampliar a
capacidade de disposição de resíduos desse aterro, com o intuito de
prolongar a sua operação por mais alguns anos.

O Copam, por meio de sua Câmara de Atividades de Infra-Estrutura, ao
analisar o referido processo no dia 9/12/2005, considerou a situação atual
do aterro como estado de calamidade e deliberou sobre várias medidas a
serem cumpridas pela PBH. O requerimento em tela pretende justamente
permitir que esta Casa, que tem acompanhado o desenrolar dos fatos
relativos ao CTRS por meio da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, obtenha informações acerca do cumprimento de duas dessas
medidas, quais sejam:

se a PBH, tempestivamente, apresentou a complementação de
informações técnicas para que a Feam possa finalizar a análise da
proposta de ampliação da CTRS;

se a PBH apresentou documento assumindo toda a responsabilidade
como empreendedor por quaisquer danos decorrentes de eventos
relativos à estabilidade do maciço de resíduos da CTRS.

Consideramos a situação extremamente delicada, pois a falta de
planejamento e investimento adequados em Belo Horizonte fez com que
a cidade tenha hoje apenas aquele aterro sanitário - já em fase final de
preenchimento - como opção para a destinação de seus resíduos sólidos.
A possível autorização do Copam para a ampliação desse aterro implica
maiores riscos de deslizamentos e de danos à saúde da população
residente nos bairros próximos. Por outro lado, a não-autorização
ensejará um impasse, pois não há outro local devidamente preparado
para receber o lixo da Capital. Assim, é imprescindível o envio a esta
Casa dos documentos solicitados, para o devido acompanhamento do
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problema.

Do mesmo autor, Deputado Fábio Avelar, tramita nesta Casa o
Requerimento n Q 6.149/2006, o qual também solicita informações à Feam
sobre o cumprimento, pela PBH, de novas deliberações tomadas pelo
Copam, no dia 16/12/2006, a respeito do mesmo aterro sanitário. Com  o
intuito de promover celeridade e economia processual em nossos
trabalhos e, diante da urgência que o caso requer, estamos apresentando
o Substitutivo n 2 1 ao final deste parecer, incorporando em seu texto a
matéria desse outro requerimento.

No tocante à iniciativa, a proposição em pauta ampara-se na
Constituição Estadual, cujo § 3 Q do art. 54 confere à Assembléia
Legislativa a competência de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. De acordo com o mesmo
dispositivo, a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita
a responsabilização.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n

6.148/2006, na forma do Substitutivo & 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N 9 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,
seja encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - Feam -, solicitando que informe, a respeito das deliberações
do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, nas reuniões da
Câmara de Atividade de Infra-estrutura realizadas nos dias 9 e 16 de
dezembro de 2005, o seguinte:

1) reunião de 9/12/2005 - processo n 2 367/1996/003/2005:
a) se a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH - apresentou a

complementação de informações técnicas, até 15/12/2005, para
finalização da análise, pela Feam, da proposta de ampliação da CTRS da
BR-040;

rÀ
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b) se a PBH apresentou documento assumindo toda a

responsabilidade como empreendedor por quaisquer danos decorrentes
de eventos relativos à estabilidade do maciço de resíduos da CTRS da
BR-040;

2) reunião de 16/12/2005 - processo n 9 36711996/00212002:
a) se a PBH protocola quinzenalmente, na Feam, o resultado do

monitoramento semanal da ocupação da célula de cota 930m;
b) se a PBH apresentou, até fevereiro de 2006, a revisão do Plano de

Encerramento e o detalhamento do uso da área do aterro da CTRS da
BR-040, após o término da vida útil;

c) se a PBR apresentou a revisão do Plano de Monitoramento, por
período mínimo de 20 anos após o término da vida útil, quanto à
qualidade das águas subterrânea e superficial e quanto à estabilidade do
maciço.

Sala de Reuniões da Mesa cia Assembléia, 28 de março de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Fábio Avelar - Antônio Andrade - Elmiro Nascimento.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2006

ATAS
ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 28/3/2006
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Mensagens n 2s 535, 536 e 537/2006
(encaminham o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.919 e os Projetos
de Lei &s 3.079 e 3.080/2006, respectivamente), do Governador do
Estado - 2 1 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Resolução n 2 3.08112006 - Projetos de Lei ns 3.082 a
3.098/2006 - Requerimentos ns 6.278 a 6.315/2006 - Requerimentos dos
Deputados Edson Rezende, Doutor Ronaldo e André Quintão, Márcio
Kangussu, Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Helvécio e da Comissão
Especial do Cooperativismo - Comunicações: Comunicações dos Blocos
BPSP e PT-PCdoB e das Bancadas do PMDB, do PFL e do PP, das
Comissões de Cultura, de Educação, de Fiscalização Financeira, de
Segurança Pública e de Turismo e dos Deputados Leonídio Bouças,
Alberto Pinto Coelho, Gil Pereira e Dilzon Meio - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados André Quintão, Rogério Correia e Weliton
Prado - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n2 97/2006 - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, Dalmo Ribeiro Silva e
Doutor Ronaldo e André Quintão; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 324, 774
e 1.313/2003, 1.429/2004 e 2.540/2005; aprovação - Questões de ordem
- Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão Especial do
Cooperativismo e do Deputado Sebastião Helvécio; aprovação - Questão
de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
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Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 22-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Sebastião Helvécio, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 535/2006
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Belo Horizonte, 22 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade ao
interesse público, à Proposição de Lei n 2 16.919, que altera a Lei n9
11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas
em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados às
margens das rodovias estaduais.

Ouvida a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, assim
se manifestou sobre o dispositivo a seguir vetado:

Inciso II dó art. 1:
"II - em postos de combustíveis e serviços localizados nas áreas

urbanas do Estado e em suas lojas de conveniência, para consumo no
local.".

Razões do veto:
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico entende que a

proibição da venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis e
serviços especializados localizados nas áreas urbanas do estado, bem
como suas respectivas lojas de conveniência, poderá ocasionar impactos
econômicos e financeiros danosos a estes estabelecimentos comerciais,
pelo que sugere o veto parcial ao inciso II do art. 1.

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

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

MENSAGEM N 9 536/2006
Belo Horizonte, 24 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar à atenção de Vossa Excelência, para exame e

consideração dessa egrégia Assembléia, o apenso projeto de lei, que tem
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por objetivo a permuta - a se efetivar entre o Estado e a Prefeitura
Municipal de Itacarambi - de imóveis situados naquele Município.

O histórico da questão remonta à doação ao Estado, formalizada no
ano de 1980, de imóvel de propriedade da Prefeitura, no qual o Executivo
Estadual deveria instalar uma Unidade Fundamental de Saúde. Ocorre
que o referido centro de atendimento veio a ser implantado em outro
imóvel do patrimônio municipal, permanecendo ocioso o próprio
originalmente doado. A proposição ora encaminhada diz, exatamente, de
se regularizar a situação, ou seja, de oficializar a propriedade do Estado
no imóvel que ocupa e, concomitantemente, retornar à Prefeitura o imóvel
em desuso. A permuta se faz ao amparo das normas constitucionais e da
legislação complementar pertinentes, enquanto será efetivada sem a
obrigatoriedade de torna, eis que a desigualdade das áreas de terreno e
as benfeitorias existentes terão seu valor compensado pelos óbvios
fatores da conveniência e da eficiência.

Conto, portanto, com a anuência desse Legislativo à proposição, por
envolver matéria do mais relevante interesse público.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.079/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com o

Município de Itacarambi.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído por área de terreno de 1.200 ,00M2 ,
situado na Praça Adolfo de Oliveira, no Município de Itacarambi,
registrado sob a Matrícula n2 3.873, Livro n 2 2 "T", f Is. 027, de 23 de julho
de 1980, do Cartório do Registro de Imóveis de Januária, pelo imóvel de
propriedade do Município de Itacarambi, nele situado na Praça Adolfo de
Oliveira, constituído por área de terreno de 1.052M 2 ,  registrado sob a
Matrícula n2 16.971, fls. 072, Livro n 2 2 "CU", de 9 de agosto de 2005, do
Cartório de Registro de Imóveis de Januária.

Parágrafo único - A permuta referida no "caput" deste artigo será
efetivada sem a obrigatoriedade de torna para as partes.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 537/2006

Belo Horizonte, 24 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de
Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira à Escola Estadual de
Nova Esperança, localizada no Município de Montes Claros.

Trata-se de pedido formulado pelo Colegiado da Escola Estadual de
Nova Esperança que, em reunião realizada no dia 6 de dezembro de
2005, homologou, pela unanimidade dos votos, a indicação do nome da
Professora Marilda de Oliveira para denominação daquela unidade de
ensino, como tributo e reconhecimento ao seu trabalho e relevantes
serviços prestados à população do Distrito de Nova Esperança. A
homenageada nasceu no dia 8 de fevereiro de 1957 e faleceu no dia 11
de abril de 1979.

Estas as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.080/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Marilda de Oliveira à

Escola Estadual de Nova Esperança, no Município de Montes Claros.
Art. l - A Escola Estadual de Nova Esperança, situada na Rua Marilda

de Oliveira, s/n, no Distrito de Nova Esperança, Município de Montes
Claros, passa a denominar-se Escola Estadual Marilda de Oliveira.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.081/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n2 14/2005, nos termos do art.

72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 14/2005 à empresa Varig Logística S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7 2 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE LEI N 2 3.082/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Deficiente do

Liberdade, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio ao

Deficiente do Liberdade, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
João Bittar
Justificação: A Associação de Apoio ao Deficiente do Liberdade é uma

sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, de cárater
beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, com duração
indeterminada, com sede e foro no Município de Uberlândia. A referida
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Associação limita suas atividades, prioritariamente, aos bairros Conjunto
Liberdade, Conjunto Satélite, Conjunto Cruzeiro do Sul, Cidade Industrial,
Presidente Roosevelt e Marta Helena, e tem por objetivo propiciar
assistência às pessoas portadoras de deficiência mental e física,
residentes nesses bairros, de forma inteiramente gratuita, permanente e
sem discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

- 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 3.083/2006
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Bom Pastor, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial

Bom Pastor, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em 2004, a Associação Assistencial Bom Pastor,

é uma sociedade civil de direito privado, com objetivos filantrópicos, sem
fins lucrativos, que vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias.

Considerando a importância do trabalho prestado às comunidades
assistida pela referida Associação através de palestras e dinâmicas de
grupo, atividades lúdicas, esportivas, educacionais, culturais e diversos
outros serviços sociais; por encontrar-se legalmente amparada e por
serem obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/98,
conto com o apoio dos ilustres pares para que seja declarada de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.084/2006
Altera o inciso VIII do art. 1 2 da Lei n2 13.803, de 27 de dezembro de

rÂl



957
2000.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1- O inciso VIII do art. 1 2 da Lei flQ 13.803, de 27 de dezembro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - ( ... )
VIII - meio ambiente: observados os seguintes critérios:
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão
ambiental estadual, por meio de Licença de Operação - LO - ou
Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF -, atendam, no mínimo,
a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento)
da população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município
não excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro sanitário,
usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos
sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental -
CORAM

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: Uma das principais preocupações da política de meio

ambiente, nas três esferas de governo, é uma atuação consistente e bem
direcionada em defesa dos recursos hídricos, sempre embasada no
preceito constitucional dos direitos da cidadania em relação ao bem-estar
ambiental, expresso no art. 225 da Cana Magna. Uma das atuações mais
marcantes desta Casa tem sido o apoio a todas as iniciativas para
incentivar os poderes públicos estadual e municipal a empreenderem
ações em defesa do meio ambiente. Exemplo dessa atuação do
Legislativo mineiro é a Lei Robin Hood, que destina pane da arrecadação
do ICMS a Municípios que comprovem atuação em defesa dos
ecossistemas. Assim, é de grande importância que a Assembléia
Legislativa apóie os pequenos Municípios que estão construindo e
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implantando suas estações de tratamento de esgotos.

Esses empreendimentos, por serem de pequeno porte e de baixo
impacto ambiental, à luz da Deliberação Normativa n 9 074, de 2004, do
Copam, podem ser licenciados ambientalmente por meio de um
procedimento simplificado e de baixo custo financeiro, o que por si só já
configura um excepcional avanço, em face das exauridas finanças de
pequenos Municípios. Esse procedimento simplificado de licenciamento é
feito por meio da Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF -, que
precisa ser incluída no texto legal cuja modificação propomos, para que
não haja dúvidas quanto a sua natureza de licença de operação
ambiental e para que possa gerar efeitos legais. E oportuno esclarecer
que a modificação pretendida não provocará alteração nos índices
estabelecidos para a repartição do ICMS.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei & 2312003, nos termos do § 2
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.085/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador

Valadares 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

Governador Valadares terreno situado nesse Município na Rua Lincoln
Byrro, 1.771, no Bairro São Paulo, com área de 13.095,00m2, e
benfeitorias, desmembrado da área de 25.200,00m 2, registrado sob o n2
27.966, a tis. 51, do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Governador Valadares.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput" deste artigo
destina-se à construção de um centro poliesportivo.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de
três anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
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Jayro Lessa
Justificação: Esta proposição visa a autorizar o Poder Executivo a fazer

a doação do terreno para a construção de um centro poliesportivo no
lugar do prédio e da área da antiga Escola Polivalente, que se encontra
abandonada e quase totalmente depredada, devido aos roubos das
madeiras e das telhas.

A área onde funcionava a antiga Escola Polivalente se encontra ociosa
para o Estado e, hoje, por se tratar de uma extensa área aberta,
completamente exposta e sem limites, está servindo de abrigo para a
marginalidade, o vandalismo e o consumo de drogas, o que vem trazendo
prejuízos e riscos de segurança a toda a comunidade. Além disso, as
redes hidráulica, hidros sanitária, elétrica e as dependências da escola se
encontram totalmente danificadas, visto que o prédio fica localizado na
parte baixa do terreno, sendo atingido por enchentes nos períodos de
muita chuva.

Portanto, com o interesse do Município de, conjuntamente com a
comunidade local, construir nessa parte do terreno um centro comunitário
social, com quadras poliesportivas e arquibancadas, para atender à
comunidade da região, na tentativa de promover o esporte e o lazer,
achamos justa a doação desse imóvel para os fins que se pretendem.

Desde já, contamos com a anuência de nossos nobres pares, para
aprovarmos esta proposição.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.086/2006
Declara de utilidade pública a Associação Emaús, com sede no

Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Emaús, com

sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
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Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 9 3.08712006
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Theotokos -

Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe, com sede no
Município de Itajubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 12 -Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade

Theotokos - Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe, com sede
no Município de Itajubá.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 9 3.088/2006
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 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

do Bairro da Medicina - ACBM -, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação..
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 2 3.089/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários Viva a Vida de

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

Viva a Vida de Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 9 3.090/2006
Dá a denominação de Ruth Brandão de Azeredo ao trecho da Rodovia

MG-164, que interliga os Municípios de Bom Despacho e Santo Antônio
do Monte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Ruth Brandão de Azeredo o trecho da

Rodovia MG-164, que interliga os Municípios de Bom Despacho e Santo
Antônio do Monte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Maria Olívia
Justificação: Dona Ruth Azeredo, nascida em Belo Horizonte em

13/1/24, filha de Alvaro Brandão, natural de Santo Antônio do Monte, e
Corália Magalhães Brandão, foi casada com o Deputado Renato Azeredo,
com o qual teve seis filhos, entre eles o ex-Governador e atual Senador
por Minas Gerais Eduardo Brandão de Azeredo.

Foi homenageada com o título de Cidadã Honorária de Santo Antônio
do Monte, pela participação ativa nas atividades assistenciais e
beneficentes do Município, além de participar ativamente da vida política
de seu marido e de seu filho.

Nada mais justo que prestar essa homenagem a Ruth Brandão de
Azeredo, uma vez que seu filho Eduardo Azeredo, quando Governador de
Minas Gerais, iniciou a obra de construção e pavimentação da referida
rodovia, que é de grande importância para a região.
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Este projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual espero e

conto com a anuência de meus nobres pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 2 3.091/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João

Monlevade, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Apicultores de João Monlevade, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Apicultores de João Monlevade, com

sede nesse Município, é entidade civil sem fins lucrativos que visa, entre
outros objetivos, contribuir para o fomento e a racionalização das
atividades apícolas. A entidade promove o desenvolvimento da apicultura
e o intercâmbio técnico entre os apicultores.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua administração composta
por pessoas que não recebem remuneração por sua atuação. Por isso,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.092/2006
Dispõe sobre a implementação da jornada escolar de tempo integral na

rede pública de ensino fundamental do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A jornada escolar diária dos alunos do ensino fundamental da

rede pública estadual será progressivamente ampliada nos termos e
condições estabelecidos nesta lei.
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Art. 2 - Na implementação da jornada escolar de que trata do art. 1,

serão atendidas, prioritariamente, as localidades, os estabelecimentos de
ensino e os educandos cuja realidade socioeconômica o recomendar,
conforme os requisitos e procedimentos determinados em regulamento.

§ 1 - Para o cumprimento do disposto no "caput", serão formadas
comissões coordenadas pelos órgãos competentes, as quais se
responsabilizarão pelas seguintes ações:

- mapeamento das localidades e estabelecimentos escolares de
ensino fundamental em que deverá ser implantada a jornada de tempo
integral;

II - seleção dos alunos que comporão as turmas de freqüência escolar
em tempo integral;

III - acompanhamento e avaliação dos programas e atividades que
complementarão a jornada regular.

Art. 39 - Ao aluno que freqüentar a escola em período integral serão
assegurados:

- permanência na escola por, no mínimo, sete horas diárias;
II - participação em oficinas pedagógicas complementares às disciplinas

curriculares desenvolvidas no turno regular;
III - acompanhamento e reforço escolar;
IV - a oferta de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer;
V - duas refeições diárias, no mínimo.
Art. 49 - o prazo para implementação da jornada escolar de tempo

integral em toda a rede pública estadual de ensino fundamental será de
10 anos, a contar do ano letivo subseqüente à publicação desta lei.

Parágrafo único - A implementação de que trata o "caput" deste artigo
far-se-á gradativamente ao longo do prazo previsto e simultaneamente
nas diversas regiões do Estado.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n9 9.394, de

1996, consagrou, em seu art. 34, o princípio da escola em tempo integral

rs



964
como forma de combater os baixos índices de desempenho, as elevadas
taxas de repetência, a distorção idade-série e a evasão escolar.

Em sintonia com a LDB, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela
Lei n 9 10.172, de 2001, instituiu dentre as metas para o ensino
fundamental: "ampliar, progressivamente a jornada escolar, abrangendo
um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de
professores e funcionários em número suficiente; prover, nas escolas de
tempo integral, preferencialmente para as crianças das famílias de menor
renda, no mínimo duas refeições; oferecer apoio às tarefas escolares e à
prática de esportes e atividades artísticas ( ... )". Para o Magistério da
Educação Básica, a meta estabelecida pelo PNE é "implementar,
gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando
conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar".

A Secretaria de Estado da Educação implantou, em 2005, o projeto
Aluno de Tempo Integral, como uma das ações integradas ao Programa
Escola Viva, Comunidade Ativa, presente em 166 unidades escolares. No
entanto, o programa concentra as suas ações na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Sabemos que os alunos das escolas públicas da Região
Metropolitana são expostos em grau acentuado a problemas graves como
a violência e as drogas. Porém, esses males e outros de ordem
socioeconômica afetam também crianças e adolescentes em todas as
regiões do Estado, redundando em desempenho escolar insuficiente,
desestímulo para o estudo, evasão e atraso escolar.

O Plano Nacional de Educação já completou cinco anos de vigência e
pouco tem sido feito até agora para atingir os objetivos com relação à
escola em tempo integral, se considerarmos a extensão da rede estadual
de ensino fundamental, que contava, conforme o Censo Escolar de 2004,
com aproximadamente 1.800.000 de alunos matriculados.

Com a ampliação da jornada diária nas escolas, o Estado não somente
garantirá à população de baixa renda o direito ao ensino formal, como
estará tornando a escola um espaço efetivo de formação integral do
aluno. As crianças oriundas de famílias de classes desfavorecidas muitas
vezes têm na escola sua única oportunidade para desenvolver suas
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aptidões e potencialidades. Cabe aos sistemas de ensino criar estruturas
capazes de atender às necessidades do aluno de reforço escolar, de
estímulo à leitura e de atividades culturais, artísticas e esportivas, como
forma de aprimorar seu aproveitamento escolar, resgatar sua auto-estima
e despertar sua motivação para aprender e criar.

Grande parte dos pais de alunos carentes trabalham em período
integral. A criança, ao sair da escola no turno regular, se não assistida
pelos pais, fica à mercê da violência e do ócio improdutivo. Ao
permanecer na escola, é oferecido a essa criança espaço qualificado de
convivência e de aprendizagem. O regime integral promove maior
integração entre escola e comunidade e compreensão interdisciplinar do
conhecimento. Haverá uma integração entre as disciplinas obrigatórias do
currículo e as disciplinas complementares, como artes, esportes,
informática, línguas, empreendedorismo, cidadania, que buscam criar um
cotidiano escolar mais dinâmico e prazeroso.

Expostas essas razões, solicitamos aos colegas parlamentares
acolhimento e apoio para a aprovação da presente proposição de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.093/2006
Veda aos órgãos das dministrações direta e indireta vinculados a

quaisquer dos Poderes do Estado a locação de veículos automotores
licenciados fora do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 -E vedado aos órgãos das administrações direta e indireta

vinculados a quaisquer dos Poderes do Estado utilizarem-se da locação
de veículos automotores que tenham seus licenciamentos fora do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Nos dias de hoje, é uma prática comum entre as locadoras

de veículos automotores em Minas Gerais o licenciamento
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(emplacamento) em outros Estados.

Com relação ao fato, devem ser analisados as seguintes questões: até
pouco tempo atrás, em virtude da inexistência de uma política de troca de
informações e compensação de multas de trânsito entre as unidades da
Federação, os cofres públicos dos Estados que aplicavam essas multas
deixavam de arrecadar. Assim, veículos automotores emplacados em
outros Estados que circulavam por Minas Gerais não eram autuados. O
motorista era multado em um Estado, mas não recebia a multa, pois o
veículo estava vinculado a outro. Após a implantação do Registro
Nacional de Compensação de Multas Interestaduais - Renacom -,
espécie de banco de dados nacional que reúne todas as notificações de
infrações de trânsito, os Departamentos de Trânsito - Detrans - e os
demais órgãos executivos de trânsito passaram a poder punir os
infratores nas rodovias estaduais e federais e em vias urbanas,
independentemente da origem do licenciamento. Vale ressaltar que um
dos grandes motivos para implantação de tal sistema foram as locadoras
de veículos automotivos, que, por saberem da falta de interligação,
registravam seus veículos em outro Estado, para ficarem livres das
multas.

Os valores recolhidos com o IPVA são divididos igualmente entre o
Estado e os Municípios, tendo as Prefeituras por obrigação de aplicar
25% do arrecadado na educação e 15% na saúde. A base de cálculo do
imposto é o valor venal do veículo, obtido a partir de preços médios de
mercado, sobre o qual é aplicada uma alíquota, que varia de Estado para
Estado, chegando-se ao valor do IPVA. Alguns Estados tem valores bem
baixos de IPVA, por terem menores alíquotas, atraindo pessoas para
licenciarem veículos nestes locais; porém essa é uma forma de elisão
fiscal, ou seja, pratica-se um ato lícito anterior à incidência tributária, de
modo a obter-se legítima economia de tributos, reduzindo-se o montante
a pagar, o que gera uma arrecadação maior para o Estado onde está
licenciado o veículo e menor para o Estado onde efetivamente ele circula.
Pode ser citado aqui o que vem ocorrendo com relação ao Estado do
Paraná: locadoras licenciam (emplacam) seus veículos em Curitiba onde
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o IPVA é mais baixo e os trazem para sua frota em Minas Gerais. Os
veículos na verdade estão no mercado de Minas Gerais, mas gerando
impostos para o Estado do Paraná.

Com a determinação do licenciamento no Estado de Minas Gerais dos
veículos automotores sujeitos a locação pelas administrações públicas
direta e indireta, ocorrerá, ainda, o aumento nas compras em
concessionárias mineiras, pois, se terão de emplacar os veículos aqui,
não será compensador comprá-los em outros Estados.

Minas só tem a lucrar com a regulamentação do emplacamento de
veículos para locação no próprio Estado, dando um passo à frente dos
demais entes federativos para se prevenir contra a tentativa de burlar o
sistema tributário nacional.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.094/2006
Declara de utilidade pública o Programa de Ação Solidária - PAS

Minas -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Programa de Ação

Solidária - PAS Minas -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: O PAS Minas é uma instituição filantrópica de amparo ao

idoso, mas que desenvolve diversas ações voltadas a responder às
demandas da coletividade nas áreas de educação, saúde, qualificação
profissional, esportes, defesa do meio ambiente e segurança.

Atua junto ao poder público e à iniciativa privada na elaboração de
projetos e programas que possam contribuir para melhorar as condições
de vida da comunidade e que traduzem o fortalecimento dos direitos
estabelecidos pelos diplomas legais e tratados internacionais.

O combate à pobreza é também objeto das suas iniciativas,

rÀ



968
consolidando seu esforço na formação da sociedade e da cidadania.

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

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

PROJETO DE LEI N Q 3.095/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae de Estiva, 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 Estiva, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A referida entidade, situada no Município de Estiva,

sintetiza o seu espírito filantrópico no trabalho que realiza em prol do
excepcional.

Entre os serviços a ele prestados, destacam-se: medidas de âmbito
municipal que visem a assegurar-lhe o perfeito ajustamento e o bem-
estar; coordenação e execução dos objetivos, programas e políticas da
Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes;
realização de estatísticas, estudos e pesquisas, referentes à causa do
excepcional, que proporcionem avanço científico e formação de pessoal
técnico.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas ao projeto.

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

PROJETO DE LEI N°3.096/2006
Declara de utilidade pública a Associação Amigos Para Sempre, com
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sede no Município de ltaú de Minas.

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

Sempre, com sede no Município de ltaú de Minas.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
André Quintão
Justificação: A Associação Amigos Para Sempre é uma entidade

juridicamente constituída, sem fins lucrativos, e tem como objetivo o
resgate da condição humana das pessoas acometidas pelo sofrimento
psíquico, pela vulnerabilidade econômica, velhice ou exclusão social.

Seu trabalho busca a reinserção social dessas pessoas em suas
famílias, comunidades, trabalhos e na sociedade itauense devolvendo a
eles a capacidade de auto-sustentação e do exercício da cidadania.

A Associação Amigos Para Sempre, além de prestar atendimento
psicoterápico e psiquiátrico, tem se mostrado extremamente eficiente na
recuperação dos portadores de transtorno mental.

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

PROJETO DE LEI M 3.097/2006
Declara de utilidade pública a 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 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 Reuniões, 28 de março de 2006.
André Quintão
Justificação: A Interassociação dos Amigos dos Bairros de Itabira, com

sede no Município de Itabira, tem por finalidade a cooperação na criação
e no funcionamento das associações de moradores dos bairros,
localidades rurais e distritos de Itabira; reivindicação, junto às
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autoridades, de criação e instalação de melhorias para a população dos
bairros, distritos e comunidades rurais de Itabira, visando à conservação
ou melhoria dos serviços de assistência social, saúde, educação,
segurança, transporte, lazer, cultura, conservação ambiental e proteção
da família, da gestante, da criança e do idoso.

Assim, a Interassociação dos Amigos dos Bairros de Itabira vem se
comprometendo na luta pela melhoria da qualidade de vida da população.

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

PROJETO DE LEI N°3.098/2006
Declara de utilidade pública o Cerc - Centro de Referência do Cidadão,

com sede no Município de Confins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Referência do

Cidadão - Cerc -, com sede no Município de Confins.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2006.
André Quintão
Justificação: O Centro de Referência do Cidadão - Cerc - é uma

entidade juridicamente constituída, sem fins lucrativos, que tem como
objetivo oferecer às pessoas a oportunidade de conscientização de seus
direitos e deveres, promovendo assim o desenvolvimento do cidadão de
forma justa e sustentável.

O Cerc tem suas ações voltadas prioritariamente para a área da
assistência social, promovendo cursos nas áreas pedagógica, gerencial,
de capacitação, de captação de recursos, de questões de gênero, de
discriminação racial, de direitos políticos e de cidadania. Assessora e
apóia entidades de educação infantil e beneficentes, buscando condições
para a auto-sustentabilidade e oportunidades de emprego e renda para a
comunidade.

O Cerc desenvolve também campanhas educativas e projetos de
recuperação ambiental, através de ações autônomas ou em parceria com
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entidades afins, visando à conscientização da população na preservação
do meio ambiente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 186, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N 9 6.278/2006, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lontra pelo aniversário de sua emancipação. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 6.279/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Procon Estadual pelo transcurso
de seu 242 aniversário de fundação. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

N 9 6.280/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago
de Três Marias pelo transcurso de seu 5 aniversário de fundação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.281/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Vilma Alimentos pelo recebimento
do Prêmio Top of Mmd 2005-2006. (- A Comissão de Turismo.)

N 2 6.282/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Construtora Líder pela indicação ao
título Empresa Prevencionistado IX Prêmio Sinduscon-MG - Seconci-MG
de Segurança do Trabalho. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 6.283/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação Gorceix pelo transcurso
de seu 462 aniversário de fundação. (- A Comissão de Educação.)

N 9 6.284/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Jornalistas do
Estado pelo transcurso do Dia do Jornalista. (- A Comissão de
Transporte.)

N 2 6.285/2006, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
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formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas a
que seja modificada a legislação federal que regulamenta os critérios de
distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N 2 6.286/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Dotti por sua posse
como 1-Secretário do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de
Minas Gerais - Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao
Requerimento n g 6.22312006, nos termos do § 2 9 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 9 6.287/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo de Ávila por sua
posse como 1 2-Tesoureiro do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n 9 6.223/2006, nos termos do § 2 2 do art. 173 do
Regimento Interno.)

NO 6.288/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Reis por sua posse
como Conselheiro Fiscal do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n 2 6.223/2006, nos termos do § 2 2 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N O 6.289/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Sueli Cota por sua posse
como Conselheira Fiscal do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n9 6.223/2006, nos termos do § 2 Q do art. 173 do
Regimento Interno.)

N O 6.290/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Cristiano Meio por sua posse
como Conselheiro Fiscal do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
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ao Requerimento n 2 6.223/2006, nos termos do § 2 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 9 6.291/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Valéria Rodrigues por sua
posse como 2-Tesoureira do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n Q 6.223/2006, nos termos do § 2 Q do art. 173 do
Regimento Interno.)

N Q 6.292/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fábio Luiz Reis por sua
posse como Suplente do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n 6.22312006, nos termos do § 2 Q do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 9 6.293/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Lúcio Braga Guimarães por
sua posse como Suplente do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n 6.223/2006, nos termos do § 2 Q do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.294/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luís Carlos Bernardes por
sua posse como 29-Secretário do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-
se ao Requerimento n1 6.223/2006, nos termos do § 2Q do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.295/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Carlos Amaral por sua
posse como Vice-Presidente do Ceppo-MG. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se
ao Requerimento n9 6.22312006, nos termos do § 29 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N 2 6.296/2006, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Secretário de Desenvolvimento
Econômico e com o Presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais pela competência na condução da
transferência do envasamento das águas minerais de Araxá, Caxambu,
Cambuquira e Lambari para a gestão da Copasa-MG. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

N 2 6.297/2006, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João Fernandes de
Morais, Vereador à Câmara Municipal de São Francisco de Sales,
ocorrido em 221312006, em Uberlândia. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N 2 6.298/2006, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Ministério Público
com vistas a que seja investigada denúncia feita pela Associação dos
Praças do Nordeste Mineiro - APNM - contra o 1 2-Ten. Welvisson Gomes
Brandão. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N 9 6.299/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que sejam tomadas providências quanto à designação de um
Juiz de Direito para a Comarca de Montalvânia.

N 9 6.300/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que sejam
tomadas providências quanto à designação de um Promotor de Justiça
para a Comarca de Montalvânia. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N 2 6.301/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
tomadas providências quanto à designação de um Delegado de Polícia
para a Comarca de Montalvânia.

N 9 6.30212006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Delegado Regional de Januária com vistas a que
sejam tomadas providências quanto à apuração do crime de lesão
corporal cometido contra Antonino Reis Pequeno, em Montalvânia.
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N 2 6.303/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam
tomadas providências quanto à denúncia de atos de violência praticados
por policiais ao efetuarem a prisão de estudantes, sob a alegação de
porte de artefatos explosivos, durante manifestação em protesto contra o
aumento do preço das passagens de ônibus da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

N 2 6.30412006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do Setor de Perícias da Polícia Civil com vistas
a que sejam tomadas providências quanto à realização de perícia
complementar, com um exame comparativo de balística da arma
encontrada próxima ao local em que estava o corpo de Júlio Cesar
Rodrigues, vítima de homicídio, em 28/5/2005, e um novo exame no carro
que foi queimado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.305/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ao Promotor de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso pedido
escrito de informações sobre as providências adotadas quanto à
solicitação da Câmara Municipal desse Município, quanto às
irregularidades apontadas na prestação de serviços de saúde local,
especialmente quanto às verbas do SUS. (- A Mesa da Assembléia.)

N 2 6.306/2006, da Comissão Especial do Cooperativismo, pleiteando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, ao Diretor-Presidente
da BHTRANS e aos Prefeitos Municipais de Confins e Lagoa Santa com
vistas a que sejam celebrados convênios entre os Municípios de Belo
Horizonte, Lagoa Santa e Confins e o Estado para regulamentar o
trabalho das cooperativas de serviço de táxi em relação ao atendimento
dos passageiros oriundos ou destinados ao Aeroporto Internacional de
Confins.

N 9 6.307/2006, da Comissão Especial do Cooperativismo, pleiteando
seja formulado apelo ao Secretário de Turismo, ao Presidente da Belotur
e ao Diretor-Geral do Instituto Estrada Real, com o apoio do Sindicato e
da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -,
com vistas a que sejam tomadas providências para envolver as
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cooperativas de transporte na divulgação e implementação do Programa
Estruturador Estrada Real. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N 2 6.308/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça responsável pela Área Criminal
da Comarca de Campo Florido para que se apure denúncia de ameaças
sofridas pelo Vereador Rui ino Francisco Vieira Neto, que teriam sido
praticadas pelo Prefeito do Município.

N 2 6.309/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Delegado de Polícia do Município de Campo Florido
com vistas à apuração de denúncia de ameaças sofridas pelo Vereador
Rufino Francisco Vieira Neto por parte do Prefeito do Município.

N 2 6.310/2006, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado à
Secretária de Educação pedido de providência com vistas á manutenção
do fornecimento de merenda escolar aos alunos dos Centros Estaduais
de Educação Continuada - Cesecs.

N 2 6.311/2006, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado ao
Ministro da Saúde pedido de providência com vistas a efetuar a
contratação, em nível nacional, de ginecologistas e pediatras para o
Programa Saúde da Família - PSF.

N 9 6.312/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
ao Coordenador-Geral do DNIT-MG pedido de providência de soluções
urgentes para os problemas existentes no Viaduto Vila Rica.

N Q 6.313/2006, da Comissão de Transporte, solicitando sejam
encaminhadas ao Presidente da República estatísticas sobre os
acidentes ocorridos no Viaduto Vila Rica, na BR-040, trecho Belo
Horizonte-Rio de Janeiro.

N 9 6.314/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
ao Coordenador-Geral do DNIT-MG pedido de providência com vistas ao
reinício das obras da BR-494, que liga a BR-262 a Divinópolis.

N 9 6.315/2006, da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhado à Bancada Federal Mineira pedido de apoio com vistas à
alocação de recursos para a solução dos problemas existentes no
Viaduto Vila Rica, na BR-040, trecho Belo Horizonte-Rio de Janeiro.
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Do Deputado Edson Rezende solicitando seja realizado ciclo de

debates para debater o tema "Exploração de Gás Natural e Petróleo em
Minas Gerais" e sejam convidados para participar do referido evento
representantes do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional
de Petróleo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, da
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams - e das
empresas Petrobras, Oil M&S e Geobrás. (-A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Ronaldo e André Quintão, Márcio Kangussu, Dalmo Ribeiro Silva,
Sebastião Helvécio e da Comissão Especial do Cooperativismo.

Comunicações
Comunicação dos Blocos BPSP e PT-PCdoB e das Bancadas do

PMDB, do PFL e do PP, indicando os membros da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar desta Casa.

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
Cultura, de Educação, de Fiscalização Financeira, de Segurança Pública
e de Turismo e dos Deputados Leonídio Bouças, Alberto Pinto Coelho, Gil
Pereira e Dilzon Meio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia,
servidores do lpsemg, farei uma importante abordagem sobre as políticas
públicas sociais em curso no Estado e no Pais.

Sexta-feira, tive a oportunidade de atestar, mais uma vez, o êxito das
políticas do governo Lula no nosso Estado e no Brasil, particularmente
voltadas para a população mais pobre, para a população excluída.
Representando o Presidente desta Casa, o Deputado Mauri Torres, estive
na inauguração de mais um Centro de Referência da Assistência Social -
Cras -, conhecido como Casa das Famílias, um equipamento integrador
das políticas públicas sociais nos Municípios. A inauguração ocorreu no
Município de São João das Missões, no Norte de Minas, que possui a
reserva indígena xacriabás.
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Atualmente, há mais de 1.700 unidades das Casas das Famílias,

espalhadas por todo o País. São vinculadas ao Ministério de
Desenvolvimento Social, por meio do Ministro Patrus Ananias. Vinculado
ao Cras está também o programa Bolsa-Família, grande motivador da
inclusão social e da distribuição de renda. Esse programa foi objeto de
um estudo recente, por meio do IBGE, revelando o nível de acerto. O
programa atinge praticamente 9 milhões de famílias, espalhadas por todo
o País.

Somente em Minas Gerais são beneficiadas 1 milhão de famílias por
meio da unificação dos programas de transferência de renda, como o
Cartão-Alimentação, o Bolsa-Alimentação, o Bolsa-Escola e o Vale-Gás,
com acréscimo médio de R$23,00 para R$75,00. Esses estudos do IBGE,
do Pinad e da Fundação Getúlio Vargas revelam que, apenas em 2003 e
2004, houve uma redução de 8,3% no número de brasileiros abaixo da
linha da pobreza absoluta, decorrente dos programas de transferência de
renda - o próprio Bolsa-Família -, do benefício de prestação continuada e
das políticas motivadoras de emprego e renda, particularmente no
campo, por meio do Pronaf, que triplicou o volume de recursos no
governo Lula. Além disso, houve a geração de 3.700.000 empregos
somente nesses dois anos. A redução da miséria em 8,3% retirou da
linha de pobreza absoluta 3 milhões de brasileiros e brasileiras,
mostrando que o caminho é exatamente o da compatibilização de
mecanismos de inclusão com redistribuição de renda e desenvolvimento
econômico.

Não concordo com aqueles que atribuem um caráter eminentemente
assistencialista ao Bolsa-Família. Ao contrário, presto aqui um
depoimento técnico, como assistente social, de que a renda é um direito
de cidadania. A nossa estrutura social fez com que acumulássemos, ao
longo de nossa história, a grande parcela de 50.000.000 a 52.000.000 de
brasileiros abaixo da linha da pobreza. São brasileiros que não têm, ainda
que em uma retomada do crescimento econômico, garantia a uma renda
digna, seja por geração direta, seja por emprego formal, seja por
emprego informal.

rÃ



979
Portanto, quando o Estado brasileiro assumiu o tato de que essas

pessoas têm o direito sagrado à alimentação - e esse foi o primeiro
compromisso do Presidente Lula ao fazer com que cada brasileiro tenha
direito, no mínimo, a três refeições -, escolheu o Bolsa-Família como
principal instrumento para garantir o direita humano à alimentação, um
direito básico da cidadania. Uma pessoa com fome não vai nem sequer
ao trabalho e não tem saúde suficiente para outras ações emancipatórias.
Sendo assim, defendemos, com vigor, não só a continuação e o
aperfeiçoamento desse programa, mas também a sua ampliação, com
critérios e recadastramento adequado, como hoje é feito pelos
Municípios.

Muitos não sabem, mas o cadastro do Bolsa-Família é realizado pelos
Municípios. Portanto todos devem buscar os recursos do governo federal,
que tem a opção clara de fazer investimentos sociais, contando com a
competência gerencial e o compromisso político do Ministro Patrus
Ananias. Há valor resguardado no orçamento para a ampliação e o
cumprimento integral da meta de se atingirem 11 milhões de famílias até
o final do ano de 2006.

Destaco outro fator muito importante. Em cada Município, o Bolsa-
Família deve ter o seu controle social. As portarias e o regulamento do
programa prevêem que cada Município tenha a sua instância de controle
social: o comitê gestor, o conselho da criança ou da assistência social.
Cabe a esses conselhos fiscalizar se o poder público está
adequadamente beneficiando aquelas famílias, que, de fato, merecem e
devem estar incorporadas ao programa.

Aproveito para dizer que outras ações podem e devem ser
complementares ao Bolsa-Família, que já exige as chamadas
"condicionalidades": a permanência do aluno, do estudante e da criança
na escola; o acompanhamento nas unidades municipais de saúde; e as
iniciativas de geração de emprego e renda. O próprio Ministério tem
tomado atitudes que apontam para essa direção. Recentemente o
Ministério do Desenvolvimento Social assinou convênio com a PUC
Minas para a instalação de incubadoras populares nos Municípios de
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Belo Horizonte e de Contagem, a fim de que, nessas regiões, as famílias
beneficiadas pelo programa tenham acompanhamento técnico necessário
para ações de empreendedorismo, de economia solidária, de acesso ao
microcrédito e de geração de emprego e renda. Além dessas ações do
governo federal, é importante também que cada Município faça a sua
parte. Conhecemos as dificuldades pelas quais passa a maioria dos
Municípios brasileiros, penalizados pelos anos do neoliberalismo e da
recessão econômica e pela expansão e pelo crescimento da miséria no
País.

Hoje, principalmente a partir do processo de transferências direta e
indireta de recursos às políticas públicas sociais, programas como Agente
Jovem, Pronaf, Bolsa-Família, Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil - Peti -, mesmo na lógica da implantação do Sistema único de
Assistência Social - Suas - e os Centros de Referência de Assistência
Social permitem que os Municípios tenham maior autonomia na utilização
dos recursos para ações destinadas aos mais pobres. Isso é importante
em cada Município, por meio de financiamento direto do governo federal
e com recursos próprios. Observo que muitos líderes e dirigentes
municipais tornam prioritárias apenas as obras físicas, como
asfaltamento, calçamento, construção de ponte e viaduto, que, aliás, são
necessárias, pois as comunidades precisam delas. Tão importantes
quanto elas são os benefícios que diretamente dizem respeito à
qualidade e à promoção da vida humana, como recursos para a merenda
escolar e as iniciativas de geração de renda, para haver atendimento
mais digno à saúde e qualidade na educação. As políticas públicas
sociais devem e merecem ter a mesma atenção dos governantes em
cada recanto deste Estado e do governo estadual, que, aliás, investe
muito pouco na área da assistência social: apenas 0,2% do orçamento.

Graças à ação da Assembléia, da nossa Comissão de Participação
Popular e das emendas populares, conseguimos, para este ano, que
fossem destinados R$4.675.000,00 ao Projeto Estruturador n 2 31, de
inclusão social de famílias vulnerabilizadas. Isso permitiu que
R$3.000.000,00 fossem destinados aos Municípios, praticamente uma
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centena de Municípios mineiros, para equiparem os Centros de
Referência de Assistência Social.

Deputado Ricardo Duarte, nosso Líder, foi com muita alegria que estive
no Município de São João das Missões, dos nossos irmãos xacriabás,
longínquo, mas forte e simbólico para nós. Lá havia um centro de
referência de assistência social mantido, tecnicamente, com recursos do
governo Lula, um centro equipado com recursos que são fruto de emenda
da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa.
Estavam lá quase mil famílias beneficiadas pelo programa Bolsa-Família
e inúmeros projetos de geração de emprego e renda, de educação e
saúde indígena para beneficiar esses irmãos nossos tão esquecidos ao
longo da nossa história.

Isso é importante porque mostra que o Brasil está no rumo certo da
inclusão social, da compatibilização do desenvolvimento econômico com
geração de emprego e renda e também de emancipação das famílias
brasileiras.

O Programa Bolsa-Família, apesar de não ser o único, é um dos que
mais transformam a realidade social e distribuem renda em nosso país,
além de ser reconhecido internacionalmente. Como dissemos, pode e
deve ser aperfeiçoado por meio da participação, da organização e do
controle social efetuado em cada Município mineiro e brasileiro.

Ficamos muito felizes, pois apoiamos os que acreditam que cada
centavo dos recursos públicos deve ser aplicado exatamente onde a vida
humana estiver sendo mais agredida, dentro da boa tradição cristã de
opção preferencial pelos pobres. Esse é o sentido da ação política
transformadora, principalmente neste momento em que o Brasil tem
pressa de resgatar sua enorme dívida social. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, cidadãos que nos visitam
hoje, subo à tribuna para propagandear uma reunião importante que
realizaremos amanhã, que é fruto de um requerimento de minha autoria,
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aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, e também é fruto da aprovação de um requerimento
apresentado pelo Deputado Sebastião Helvécio na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Muito nos assustou tomarmos conhecimento dos chamados "seqüestros
de precatórios", que vêm ocorrendo nos Municípios de Minas Gerais por
decisão do Tribunal de Justiça. Aprofundei-me um pouco nesse assunto
para saber o porquê da existência desses seqüestros.

Só para que os Deputados e os telespectadores da TV Assembléia
tenham noção do impacto disso nos Municípios, darei o exemplo do
Município de Montes Claros, até agora o mais atingido. Nessa cidade
foram confiscados, durante o ano passado e neste ano, R$7.500.000,00
para esses pagamentos. O Tribunal de Justiça decide, e o dinheiro da
Prefeitura é, então, tirado da arrecadação, imediatamente, para o
pagamento dos precatórios em que houve a decisão de seqüestro pela
Justiça. Só neste ano, de uma vez, o Tribunal bloqueou R$5.900.000,00
para pagar, em parte, um terreno onde está a Prefeitura, o qual, há cerca
de duas décadas ou mais, tinha sido desapropriado pela Prefeitura da
época sem o pagamento do parcelamento desse precatório por pane de
nenhum governo municipal. Agora, então, o Tribunal de Justiça decide
pelo seqüestro.

Cinco milhões e novecentos mil reais é o que a Prefeitura arrecada de
IPTU durante um ano. Todo o esforço de arrecadação de IPTU, o que é
um sacrifício para a população de Montes Claros, será dedicado ao
pagamento desse terreno, que já foi desapropriado há mais de duas
décadas. Esse valor arrecadado seria investido em educação, saúde e
obras emergenciais. E um montante bastante razoável, que o Município
deixa de investir durante o ano, para pagar de uma só vez.

Esse é o exemplo de Montes Claros, que, por enquanto, foi o Município
mais atingido. Mas não foi o único. Já tinha sido procurado anteriormente
pela ex-colega Marília Campos, Prefeita de Contagem, onde também
houve um confisco de aproximadamente R$500.000,00, que poderá
chegar a R$13.600.000.000,00 se essa prática do seqüestro de
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precatórios continuar.

Outros Municípios menores também passam por esse problema. Já
fizemos o levantamento de várias Prefeituras. Diversas matérias sobre o
assunto já foram feitas pelos jornais "O Tempo", "Estado de Minas" e
"Hoje em Dia", que listaram as Prefeitura que estão com esse problema.
Entrei em contato com a Associação Mineira de Municípios, através do
Prefeito de Mariana, Celso Cota - a quem mando um grande abraço -, e
ele também, preocupado com a questão, tem reunido os Municípios para
ver o que é possível fazer para que não haja, aleatoriamente, esse
seqüestro.

O seqüestro é feito de forma aleatória, ou seja, aquilo que está na
Justiça é decidido pelo seqüestro. Isso tem abalado a arrecadação e as
finanças de vários Municípios em Minas Gerais. Se essa prática
continuar, todos os Municípios que já renegociaram precatórios
parcelados e que não vêm realizando esse pagamento terão, portanto, o
pagamento seqüestrado.

Tem de haver uma solução. Não podemos concordar com que o
pagamento seja feito dessa forma. O Congresso Nacional já tem discutido
isso há mais tempo. Recentemente, foi anunciado que o Senador Renan
Calheiros tem uma emenda à Constituição que faz a previsão de um
percentual mínimo que cada Município deve guardar para o pagamento
de precatório. Com isso, de forma parcelada, vão-se cumprindo, pela
ordem, os precatórios definidos por força de lei, com essa reserva posta
de cada Município, em torno de 1,5% a 2% daquilo que foi arrecadado. O
Deputado Virgílio Guimarães também tem uma emenda à Constituição
que já está pronta para ser votada e que define também essas mesmas
medidas. A intenção é garantir a quem tem o direito de receber o
precatório o recebimento, coisa que não vinha ocorrendo, mas sem
onerar os Municípios de maneira repentina e sem previsão, o que acaba
fazendo com que esses Municípios, muitas vezes, se tornem inviáveis.

Com base nessa questão, propus a reunião, e ela foi aprovada. O
Deputado Leonardo Quintão, Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, marcou-a para amanhã, às 9h30min.
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Ontem estive em Montes Claros para discutir o assunto do biodiesel.

Estamos levando ao povo de Montes Claros o conhecimento da
instalação de uma usina nesse Município. Foi uma reunião muito
produtiva, presidida pelo Deputado Paulo Cesar, Presidente da Comissão
de Turismo, e o Prefeito Alhos Avelino nos fez um apelo para que o
conjunto dos Deputados estivesse preocupado com essa situação dos
Prefeitos de Minas Gerais, especialmente os do interior, que estão
sofrendo esse tipo de seqüestro para pagamento dos precatórios.

Os Prefeitos desejam fazer o pagamento dos precatórios, mas havemos
de convir que seqüestrar, durante um ano, o que o Prefeito arrecada com
o IPTU é evidentemente deixar o Prefeito impossibilitado de fazer
qualquer obra. Além disso, estarão onerando a população, que não terá
acesso a muitos benefícios que viriam exatamente desse imposto
arrecadado.

Vamos realizar essa reunião às 9h30min. Fizemos o convite ao
Ministério Público, ao Prefeito Celso Cota e a vários outros que estão
prejudicados. A Prefeita Marília Campos, de Contagem, já confirmou sua
presença. Convidamos também o Prefeito Ronaldo Canabrava, de Sete
Lagoas, onde houve seqüestro recente; o Prefeito Alhos Avelino; o Sr.
Marco Antônio Rezende, Controlador-Geral de Belo Horizonte, que
poderá explicar a situação da cidade; os Prefeitos de cidades menores -
Miguel Honorato, de Pequi, Sérgio Marcos, de Manhuaçu e Leonardo do
Carmo, de Serra Azul de Minas -; o Sr. Antônio Augusto Anastasia,
Secretário de Estado de Planejamento; e representantes do próprio
Tribunal de Justiça.

A idéia é debatermos o tema de dois ângulos. Primeiro, queremos
resolver de imediato o problema, sugerindo que haja uma negociação, e
não o seqüestro de quantias sem parcelamento. Segundo, vamos decidir
o que fazer em médio e longo prazos, discutindo as emendas lá
colocadas.

Recebemos a notícia de que o Tribunal de Justiça marcou para
amanhã, às 10 horas, uma reunião com a AMM e os Prefeitos que já
solicitaram há muito tempo esse diálogo. Esse horário coincidiu com o
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horário em que faremos nossa reunião.

A nossa pretensão, Deputado Sebastião Helvécio - que é um dos que
solicitaram esta audiência com o Tribunal de Justiça -, é ir até esse órgão,
no horário marcado, com os Prefeitos, e, em seguida, realizar a audiência
pública na Assembléia Legislativa, o que é fundamental. A nossa ida lá
não encerra o motivo da audiência, segundo entendemos nós,
Deputados, e os Prefeitos.

Conversei com o Presidente Mauri Torres, para que eu pudesse
representar, entre outros membros da Mesa - se o Deputado Rêmolo
Aloise assim permitir -, a Assembléia Legislativa. Seria útil também que
os membros da Comissão, que amanhã se reunirá, estivessem presentes
para acompanhar a reunião e analisar se existe uma solução imediata
para a questão. Queremos que se mantenha a reunião, a fim de
verificarmos também a solução futura: como esse pagamento será feito,
com que percentual, se as Prefeituras agüentam ou não, etc.

Essa é minha sugestão, e conclamo os Deputados a nos ajudar nesta
luta, lá que todos, evidentemente, ajudam a um ou mais Municípios.
Acompanhamos alguns de perto e sabemos do sofrimento dos Prefeitos.
Estive no Norte de Minas, neste fim de semana, visitei cerca de 10
cidades e pude ver o aperto financeiro de Prefeitos de diversos partidos,
assim como ocorre em várias outras regiões do Estado.

Temos que ser solidários com os Prefeitos nesta hora e tentar buscar
uma solução para todo o Estado.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Agradeço a V. Exa.
Quero utilizar este momento para, primeiramente, aplaudir o requerimento
que V. Exa. apresentou na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Ao mesmo tempo, apresentávamos a mesma questão na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na verdade, o assunto que V. Exa. traz à pauta tem uma repercussão
direta sobre o pacto federativo. Colocar as finanças municipais sob a
égide de seqüestros de rendas municipais, no momento em que nossas
Prefeituras participam com menos de 10 pontos percentuais da nossa
arrecadação, é, na verdade, uma carga insustentável para os Municípios
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mineiros. Essa preocupação é fundamentada por aqueles que defendem
a causa municipalista, e, no Congresso Nacional, nosso nobre Deputado
Federal Virgílio Guimarães e o Senador Renan Calheiros também
estudaram o assunto.

A partir dessa reunião preliminar, acredito que a Assembléia de Minas
possa dar exemplo. Quem sabe, pela primeira vez, possamos produzir
uma lei nacional que corrige a situação dos pagamentos sem se limitar
aos precatórios!

Em Argirita, cidade que represento, localizada na Zona da Mata, houve
o seqüestro determinado por sentença judicial para o pagamento de uma
indenização de pensão em que não houve sequer a provisão sob a forma
de precatório. O tema é, portanto, absolutamente atual e tem enorme
relevância para o sentido social das administrações dos 853 Municípios.
Tenho a certeza de que nosso Presidente, a Mesa e as comissões darão,
a partir de amanhã, exemplo para as outras unidades da Federação, na
busca desta importante questão: o seqüestro de renda municipal por meio
de decisões judiciais.

V. Exa. esteja certo de que amanhã, na Comissão de Assuntos
Municipais, à qual pertenço, defenderei o ponto de vista que acaba de
expor. Que possamos suspender nossa reunião, ir ao Tribunal de Justiça
e depois voltar ao prosseguimento desse tema, cuja prioridade é
absoluta. Parabéns pela iniciativa.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sebastião Helvécio.
Lembro que o mesmo procedimento não ocorre em relação ao precatório
dos Estados. O Superior Tribunal de Justiça - STJ - não seqüestrou os
precatórios dos Estados. Ou seja, há um entendimento de que o assunto
é complexo e precisa de regulamentação.

Em Minas Gerais, há mais de R$3.000.000.000,00 em precatórios
devidos. Imaginem se houvesse o seqüestro por parte do STJ. Poderia
haver, pois é o que está acontecendo com os Municípios. Se há essa
compreensão de não fazê-lo, apesar do embasamento legal, por que não
se pode definir o mesmo aqui, até que haja uma regulamentação
nacional, o que seria mais justo? A iniciativa de V. Exa. de ir ao Tribunal
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de Justiça é fundamental porque não queremos confronto, mas a busca
de uma solução. Os Prefeitos também devem mobilizar-se.

Saúdo os funcionários do lpsemg, presentes por meio do Sisipsemg,
que mais uma vez lutam por seus direitos por meio de um projeto de lei,
que encaminharemos para aprovação ao lado das emendas sugeridas
pelo sindicato. Sr. Presidente, obrigado pelo tempo extra que me
concedeu.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Parabenizo o Sindicato

dos Servidores do lpsemg, que é muito combativo e sempre se faz
presente nesta Casa, com bandeiras de luta muito justas, entre elas a
questão do recrutamento amplo e a dívida do Estado com o órgão, que
hoje supera os R$600.000.000,00. Sabemos da angústia do servidor
mineiro, que contribui com o lpsemg e não tem direito ao atendimento na
área de saúde, como acontece em Uberlândia, Montes Claros, Sul de
Minas e Zona da Mata. O Estado deve assumir um compromisso com os
servidores e com o Instituto. Se houver uma nova fonte para aumentar a
receita, o Estado tem de assumir essa responsabilidade. Fala-se que o
lpsemg recebe pouco, que a contribuição dos servidores é muito
pequena.

E preciso ver que o salário do servidor é muito pequeno, quase nada, e
a contribuição é muito grande. O servidor contribui muito para,
praticamente, não ter atendimento na saúde. O governo do Estado deve
assumir essa responsabilidade.

Outro assunto diz respeito a um requerimento que apresentamos na
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, em que se
solicita a realização de audiência pública para discutir as Resoluções n9s
716 e 753, do Estado. Uma delas diminuiu o número de aulas de
educação física para as crianças de V à 4 séries. De duas aulas
semanais, passarão a ter apenas uma aula de educação física,
justamente nos primeiros anos do ensino fundamental. A outra resolução
determina que somente poderá ser realizada atividade de educação física
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no turno noturno nas escolas onde não houver professor efetivo. Ou
seja, se não houver professor efetivo, o Estado não contratou. Isso
significa que esses estudantes ficarão sem as atividades de educação
física, o que fere a legislação.

E a ditadura dessas resoluções que queremos discutir. Os profissionais
de educação física estão indignados com essas resoluções, pois têm
muito amor à atividade e já atuam com péssimas condições de trabalho.
Há programas do governo do Estado, como o Minas Olímpica, mas não
adianta, pois o governo dá com uma mão e tira com a outra. Garante um
programa de esporte e incentivo, mas diminui o número de aulas das
crianças e dos jovens. E muitos se queixam que as salas de aula do
professor de educação física são a quadra e o ginásio, mas que estes
estão em péssimas condições de manutenção em todo o Estado,
praticamente.

Portanto, a justificativa do nosso requerimento é a seguinte: "As escolas
estaduais mineiras iniciaram o ano letivo de 2006 com mais uma
alteração de suas normas pedagógicas. Estudantes das primeiras séries
do ensino fundamental tiveram reduzida a carga horária de atividades de
educação física e, nas turmas do noturno, apenas onde houver
professores efetivos haverá atividade. Chega-se ao absurdo de, na
Resolução n 2 716/2005, mencionar a educação física como componente
curricular obrigatório e, logo em seguida, detalhar restrições à atuação do
professor de educação física aos primeiros anos do ensino fundamental,
principalmente reduzindo de duas para uma aula semanal essas
atividades. Ora, é justamente nos primeiros anos que as crianças
necessitam de uma formação física adequada, ocasião em que se
apegam ao esporte e podem, inclusive, desenvolver habilidades
vocacionadas para competições esportivas".

Lembro-me de que, quando era criança, fazia questão de chegar mais
cedo na escola para jogar bola, ou ficava na quadra depois da aula e na
hora do recreio. Sabemos como a atividade de educação física estimula e
incentiva os jovens. E lamentável que o Estado tenha adotado tais
medidas.
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Além disso, como se sabe, são as aulas de educação física um grande

atrativo para as crianças porque resultam em atividades lúdicas.
Por essa razão apresentamos um requerimento, já aprovado pela

Comissão de Educação da Casa, solicitando uma grande audiência
pública com a presença de todos os representantes das entidades dos
profissionais de educação física do Estado.

Abordarei alguns dados referentes à juventude - já fiz uma exposição
sobre o assunto nesta Casa. Hoje o que deveríamos comemorar,
infelizmente, tornou-se um grande pesadelo, pois o Brasil conta com o
maior contingente de jovens de 15 a 24 anos de toda a história. Segundo
dados oficiais do IBGE, são mais de 34 milhões de jovens, fato para
aplaudirmos e comemorarmos muito. Entretanto, infelizmente, nossos
governantes não se prepararam para atender essa demanda. Há
ausência de políticas públicas específicas para essa faixa da população.
Trata-se de antigo problema, e sabemos que os jovens brasileiros se
mostram vulneráveis às questões como desemprego, violência e drogas,
decorrentes da falta de investimentos em educação, saúde, cultura e
esportes.

Só para terem idéia, citarei alguns números. De cada dois
desempregados no País, um é jovem. Dos jovens que trabalham,
somente 35% têm carteira assinada, e a grande maioria está na
informalidade. Os jovens são os que mais matam e, ao mesmo tempo, 05
que mais morrem em acidentes de trânsito. Os homicídios já são a
principal causa de morte dos jovens, pois, de cada duas mortes de
pessoas entre 15 e 24 anos, uma foi por homicídio. Os jovens entre 18 e
24 anos representam dois terços da população carcerária no País, um
triste dado.

Estima-se que cerca de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos vivam
na indigência com renda "per capita" de até R$61,00 mensais. Vinte e
dois por cento das jovens entre 15 e 19 anos já são mães, e a grande
maioria é solteira. Mais de 1 milhão de jovens não estudam nem
trabalham, estão vivendo integralmente no chamado ócio juvenil. Ainda
há 1 milhão de jovens analfabetos, cuja metade mora em áreas rurais. A
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necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar ainda é o
maior motivo para eles abandonarem a escola, sem levarmos em
consideração o transporte, grande problema enfrentado pela juventude
para chegar à escola mais próxima. A passagem é muito cara, a exemplo
do que ocorre em Belo Horizonte, na região metropolitana.

Na semana passada, participamos de uma grande reivindicação pela
meia passagem em Belo Horizonte. Em grande parte das cidades do
nosso país e do nosso Estado, os estudantes já garantiram o direito de
pagar meia passagem no transporte coletivo. Em grande número de
cidades, os estudantes conseguiram o passe livre. Em João Monlevade,
os estudantes têm passe livre, pegam gratuitamente ônibus para irem à
escola. Em Uberlândia, eles têm 40% de desconto e, em Uberaba, 50%.
Então, um dos graves problemas da evasão escolar é justamente a
distância percorrida, tanto pelos estudantes secundaristas quanto pelos
universitários.

No âmbito municipal, vemos diariamente aumento abusivo do preço da
passagem do transporte coletivo. Aqui, em Belo Horizonte, houve
aumento do preço das passagens na calada da noite, praticamente na
virada do Ano-Novo, no período de férias dos estudantes e professores.
Em Uberlândia, houve aumento de R$1,50 para R$1,90, a passagem
mais cara do Estado. E ainda sinalizam para a possibilidade de um
aumento maior: talvez para R$2,30. Acredito que a população não aceite
esse aumento e se revolte.

Aliás, nos noticiários, vemos a maneira combativa do movimento
estudantil em várias cidades do nosso país. Temos de ter firmeza. Somos
contra qualquer tipo de violência e de vandalismo, mas é muito
importante a juventude se organizar e exigir seus direitos, pois, se não
batermos o pé e pressionarmos, infelizmente os poucos direitos que
temos irão por água abaixo.

Queria parabenizar a juventude de Juiz de Fora, que, de forma muito
combativa, denunciou o aumento das passagens e fez pressão contra
ele. O movimento tende a crescer, não apenas em Minas Gerais, mas em
todo o País, o que é muito justo. A juventude, formadora de opinião, está

WC



991
organizando-se, mobilizando-se. Quando saiu às ruas, mudou o curso da
história, como ocorreu na Inconfidência Mineira, na Abolição da
Escravatura, na Proclamação da República, na luta contra a ditadura
militar, que castrava todos os direitos civis do povo, torturava e matava
todos os que se posicionavam contra o governo, e na campanha pelas
Diretas-Já. A juventude sempre saiu às ruas, protestou e exigiu seus
direitos.

Mas não se construíam novas universidades públicas em nosso País,
Sr. Presidente, há praticamente 20 anos. Agora, com o governo Lula,
aumenta o número delas. Queria aproveitar para mandar um abraço para
os companheiros da juventude de Teófilo Otoni, e para o pessoal do Sind-
UTE de Teófilo Otôni. Agora, a cidade terá uma universidade federal, que
atenderá todo o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,
o que trará um grande desenvolvimento para essa região, graças a uma
ação do governo Lula.

Além disso, no final do ano, por meio do ProUni, foram distribuídas 200
mil bolsas aos alunos das universidades particulares. Há estudantes dos
morros e das favelas, fazendo curso de Medicina, de Direito, o que muda
a realidade da comunidade.

Em relação aos dados, de cada 15 jovens brasileiros, apenas 5
conseguem chegar ao ensino médio e 1 ao ensino superior; 87% nunca
foram a teatros ou museus; 60% nunca freqüentaram cinemas ou
bibliotecas; e 59% não foram a estádios ou ginásios esportivos. E triste
ver essa situação da juventude. Sempre se diz que ela é o futuro do País,
mas, na realidade, é o seu presente. E o presente exige e quer
oportunidade de acesso à cultura, ao esporte, à universidade, ao
transporte. Sabemos que isso não vem de graça, mas virá com a nossa
mobilização, união e, principalmente, organização. Apesar de ser jovem,
afirmo que, praticamente, em todas as mobilizações de que participei até
hoje conseguimos vitórias, o desconto do transporte coletivo, a taxa de
inscrição do vestibular e o impedimento do aumento de passagens. Vale
a pena lutar! Temos de lutar muito em Minas Gerais para que o governo
do Estado reconheça e cumpra o que prometeu no pleito eleitoral:
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descentralizar a Uemg, com câmpus avançados em todas as regiões do
Estado; cumprir os 2% de recursos estabelecidos pela Constituição;
investir mais em pesquisa e extensão, por meio da Fapemig.
Sabemos que teremos de lutar muito. Quero conclamar toda a juventude
mineira para participar dessa luta e pressionar o governo do Estado para
que garanta ensino público gratuito e de qualidade na Uemg e melhores
condições de ensino aos estudantes. Não há como falar em educação
sem falar em valorização do servidor, que recebe salário de fome. Só por
meio da luta conseguiremos fazer essas mudanças. Obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à 2 Farte 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 o Projeto

de Lei n9 2.974/2006, do Procurador-Geral de Justiça, tenha sua
tramitação alterada para Projeto de Lei Complementar n 2 7812006, em
razão da natureza da matéria, e que encaminha o projeto às Comissões
de Justiça e de Administração Pública para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 28 de março de 2006.
Deputado Rêmolo Aloise, 1 9-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - Tendo em vista as indicações dos Líderes dos Blocos
BPSP e PT-PCdoB e das Bancadas do PMDB, do PFL e do PP, a
Presidência vai designar os membros para compor a Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Luiz Humberto,
Sebastião Helvécio e Dilzon Meio; suplentes - Deputados Fahim Sawan,
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Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta: pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado Padre João; suplente - Deputado Durval Angelo; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo
PFL: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Gustavo
Corrêa; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado
George Hilton. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n Q 97/2006,
da Deputada Maria Tereza Lara e outros, que dá nova redação ao
parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado. Pelo BPSP:
efetivos - Deputada Ana Maria Resende e Deputado Doutor Ronaldo;
suplentes - Deputado Antônio Carlos Arantes e Deputada Lúcia Pacífico;
pelo Bloco PT-PCdoB: efetiva - Deputada Maria Tereza [ara; suplente -
Deputado Weliton Prado; pelo PMDB: efetivo - Deputado Leonardo
Quintão; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PFL: efetivo - Deputado
Doutor Viana; suplente - Deputado João Bittar. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 9, os Requerimentos
n 2s 6.308 e 6.309/2006, da Comissão de Direitos Humanos, 6.310/2006,
da Comissão de Educação, 6.311/2006, da Comissão de Saúde, e 6.312
a 6.315/2006, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na
3 2 Reunião Ordinária, em 21/3/2006, dos Requerimentos n 2s 6.150/2006,
do Deputado Gil Pereira, 6.172/2006, da Deputada Vanessa Lucas, e
6.191/2006, do Deputado Paulo Cesar; de Educação - aprovação, na 3
Reunião Ordinária, em 23/3/2006, dos Projetos de Lei ri as 2.839 e
2.841/2005, do Governador do Estado, e dos Requerimentos n9s
6.16812006, da Deputada Vanessa [ucas, e 6.180 e 6.181/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Fiscalização Financeira - aprovação,
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na 40 Reunião Ordinária, em 22/3/2006, dos Requerimentos n9s
6.138/2006, do Deputado Carlos Gomes, na forma do Substitutivo n g 1, e
6.141/2006, do Deputado Fábio Avelar, e rejeição, na referida reunião, do
Requerimento n9 5.836/2005, da Comissão de Participação Popular; de
Segurança Pública - aprovação, na 2? Reunião Ordinária, em 21/3/2006,
do Projeto de Lei n 2 2.864/2005, do Deputado Rogério Correia, e dos
Requerimentos n9s 5.955, 5.956, 6.054, 6.055 e 6.183/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 5.995/2006, do Deputado Antônio Andrade,
6.018/2006, do Deputado Sargento Rodrigues, 6.047/2006, da Deputada
Ana Maria Resende, 6.056/2006, do Deputado Djalma Diniz, 6.127/2006,
da Comissão de Direitos Humanos, 6.095 a 6.099/2006, do Deputado
Leonardo Moreira, e 6.105/2006, do Deputado Weliton Prado; e de
Turismo - aprovação, na 4? Reunião Ordinária, em 22/3/2006, dos
Requerimentos ns 5.993/2006, da Comissão de Participação Popular,
6.159/2006, do Deputado Jayro Lessa, e 6.169/2006, da Deputada
Vanessa Lucas (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Alberto Pinto
Coelho - informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão de
Fiscalização Financeira; e Gil Pereira - informando que o PP abre mão da
vaga de membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira em
favor do BPSP (Ciente. Publique-se. Cópias às Comissões.); e pelo
Deputado Dilzon Meio - indicando o seu nome para a vaga de membro
efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira (Ciente. Designo. Cópias
às Comissões e às Lideranças.).

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

inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Márcio Kangussu solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n2
133/91 (Cumpra-se.); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
solicitando que o Projeto de Lei n2 2.614/2005 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Turismo perdeu prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso
XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento dos Deputados
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Doutor Ronaldo e André Quintão solicitando a destinação da 1 parte da
reunião ordinária de 19/4/2006 para a comemoração do Dia de Luta dos
Povos Indígenas.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Parecéres de Redação Final dos Projetos de Lei n9s
324/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre o limite
máximo de alunos por sala de aula na rede pública do ensino estadual e
dá outras providências; 774/2003, do Deputado Dilzon Meio, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá o imóvel que
especifica; 1.313/2003, do Deputado Adalclever Lopes, que institui o Dia
do Yôga; 1.429/2004, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a
política estadual de saúde bucal; 2.54012005, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o
imóvel que especifica (A sanção.).

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa., que vem

presidindo os trabalhos, tem acompanhado minhas solicitações por
resposta de requerimento deste Poder. Mais uma vez, faço este apelo a
V. Exa, pois tenho pedido insistentemente ao Presidente Mauri Torres e
ao Secretário-Geral da Mesa. Há vários requerimentos de minha autoria
ao Tribunal de Contas, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, a
diversas instituições e Poderes, mas não obtivemos resposta.

Estamos fingindo que executamos a nossa missão de fiscalizar e que
temos competência para requerer a essas autoridades. Não é possível
que o Poder Legislativo de Minas Gerais não tenha a firmeza necessária
para exigir aquilo que está previsto na Constituição da República, na
Constituição do Estado e no Regimento Interno. Está previsto, tanto na
Constituição da República quanto na Constituição do Estado, que, uma
vez percorrido o prazo regulamentar, e a autoridade não tendo
respondido ao requerimento, poderá responder por crime de
responsabilidade.

Peço a V. Exa. que solicite ao Secretário-Geral da Mesa que se
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certifique de que há mais de seis requerimentos apresentados por mim
neste Plenário, os quais foram aprovados, submetidos ao crivo da Mesa e
enviados aos órgãos e aos Poderes, conforme está no teor desses
requerimentos. Aliás, esses requerimentos foram novamente
encaminhados às autoridades, e até agora não obtivemos respostas.

Não é possível que esta Casa continue de braços cruzados. Não é
possível que esta Mesa não se manifeste. Caso não haja manifestação
do Poder Legislativo de Minas Gerais enquanto Poder, enquanto
instituição, passarei a ocupar a tribuna todos os dias, para solicitar à
Procuradoria-Geral que denuncie as autoridades por crime de
responsabilidade. Não é possível que essas pessoas não conheçam a
Constituição do Estado, mesmo porque são autoridades e, como
autoridades, não lhes cabe desconhecer a lei. Não é possível que
requerimentos que já foram aprovados no Plenário há mais de seis
meses não tenham obtido resposta. Aliás, os requerimentos foram
encaminhados novamente.

Esta Casa precisa fazer com que as coisas andem, com que as
comissões funcionem. Para darmos prosseguimento aos trabalhos das
comissões, temos de obter respostas. De acordo com a resposta obtida,
muitas vezes temos de realizar audiência pública, uma comissão especial
ou até propor uma CPI. Peço a V. Exa. que solicite auxílio à assessoria
da Mesa desta Casa, para que obtenhamos a resposta imediata dos
requerimentos. Fica aqui o nosso apelo.

O Sr. Presidente - A Presidência responderá à questão de ordem do
nobre Deputado Sargento Rodrigues, que conhece muito bem o art. 165
do Regimento Interno. Constituição Federal é uma coisa; Constituição
Estadual é outra coisa; e Regimento Interno é outra coisa. A Mesa é uma
coisa, e o Plenário é outra coisa. A Presidência determina ao Secretário-
Geral da Mesa que, se houver algum requerimento de S. Exa. acima dos
prazos regimentais, seja colocado na pauta desta Casa,
independentemente de deliberação da Mesa.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, faço minhas as palavras
do Deputado Sargento Rodrigues. Abordarei uma situação, no mínimo,
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constrangedora. Fui membro da Comissão Especial do lpsemg e solicitei
várias informações ao Presidente do Instituto e à Secretaria de Fazenda.
Foram requerimentos fundamentais para termos, de posse dessas
informações, um melhor retrato da instituição. Passados seis meses,
coincidentemente o mesmo período que o Deputado Sargento Rodrigues
citou, não tivemos resposta de várias proposições encaminhadas ao
lpsemg. Mais ainda, Sr. Presidente: acionamos a Procuradoria-Geral
desta Casa para que desse entrada a uma ação, e, com a sua autonomia,
conseguisse as informações de que precisávamos.

Sr. Presidente, solicitamos tais informações em nome do povo mineiro e
dos servidores do Estado. No entanto, esta Casa não tem respondido a
tempo e hora às informações solicitadas. E direito de cada Deputado
fiscalizar o Executivo, buscar informações, melhorar as leis existentes ou
propor novas. Portanto a nossa função está diminuída, e esta Casa
também passa a ficar diminuída diante do Poder Executivo.

Quero reiterar, Sr. Presidente, que os nossos requerimentos, não
apenas os meus e os do Deputado Sargento Rodrigues, mas de todos os
Deputados desta Casa, devem receber a devida resposta no tempo hábil.
E o mínimo que esta Casa pode fazer para ser respeitada pelo Poder
Executivo e pelos outros Poderes. Quero dizer que ainda não obtivemos
resposta alguma da Procuradoria da Assembléia.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Edson Rezende, V. Exa.
encaminhou o requerimento diretamente à Procuradoria?

O Deputado Edson Rezende - Fizemos os requerimentos na Comissão
e solicitamos à Procuradoria, ao Presidente...

O Sr. Presidente - V. Exa. os encaminhou ao Presidente ou ao
Procurador-Geral?

O Deputado Edson Rezende - Inicialmente, encaminhamos os
requerimentos por meio da Comissão.

• Sr. Presidente - A quem?
• Deputado Edson Rezende - A Secretaria da Mesa; ao Presidente,

que assina...
O Sr. Presidente - V. Exa. deveria lê-los encaminhado ao Presidente da
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Casa. O Regimento determina que requerimentos sejam despachados
pelo Presidente, não pela Mesa. Já que esta Casa não pode ficar
diminuída, sugiro ao Deputado que encaminhe proposições ao
Presidente, que tem o poder de despachá-las. O Procurador é um
membro nomeado pelo Presidente. Sendo assim, ao enviar
requerimentos ao Presidente Deputado Mauri Torres, não haverá óbice
algum para o despacho.

O Deputado Edson Rezende - Foi isso o que ocorreu, Sr. Presidente, ou
seja, encaminhamos os requerimentos ao Presidente desta Casa, para
que a Procuradoria fizesse...

O Sr. Presidente - Esta Presidência tomará as providências, nobre
Deputado.

O Deputado Edson Rezende - Sim, mas não sei se a Procuradoria agiu
ou não. Não temos resposta até o presente momento.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial do

Cooperativismo, em que pleiteia seja solicitado o posicionamento do
Denatran e do Contran sobre a autenticidade e a aplicabilidade do Ofício
Circular n9 24/02 Denatran, de 22/4/2002, e o uso de dispositivos para
transporte de bens e coisas em veículos classificados na espécie
motocicleta, motoneta e ciclomotor. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita a
constituição de comissão especial para sugerir um modelo de gestão dos
centros de convenções, feiras e exposições em construção no Estado,
particularmente o Conex de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de informar a

V. Exa. a constatação do descaso em relação às respostas recebidas por
este Poder. 0 Conselheiro Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal
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de Contas, responde a um daqueles seis requerimentos dirigido ao
Tribunal, vazado no seguinte teor: (- Lê:) "Em resposta ao Ofício
9512006/SGM, informo-lhe que o Requerimento n 2 5.200/2005, do
Deputado Sargento Rodrigues, deu entrada no egrégio Tribunal de
Contas no dia 5/1012005 e originou o processo de Consulta n 703.910,
que foi distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Simão Pedro Toledo.

Comunico-lhe ainda que o referido processo, nesta data, está no
gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Sylo Costa, em razão do deferimento
de seu pedido de vista na sessão do egrégio Tribunal Pleno do último dia
8 de março.".

V. Exa. pode perceber que o despacho desta Casa deu entrada no dia 5
de outubro. Portanto, há cinco meses, o nosso requerimento foi
oficialmente recebido pelo Tribunal. O prazo regulamentar previsto na
legislação já ultrapassou há bastante tempo. Essa é uma constatação do
descaso com as respostas.

Com todo o descaso com o requerimento, o Tribunal ainda enviou essa
resposta, meio protelatória. Há outros requerimentos que, em média, têm
quatro, cinco e seis meses. Sou um Deputado extremamente presente
nesta Casa. V. Exa. começará a pensar que sou muito chato, porque
todos os dias, na abertura deste Plenário, ouvirá a minha voz deste
microfone, cobrando-lhe o retorno. Não é possível que um Poder como o
Legislativo, quando solicita informações a um órgão ou a um outro Poder,
não obtenha resposta.

Portanto, quando V. Exa. estiver presidindo as reuniões, observará que
estarei aqui todos os dias cobrando-lhe o retorno, assim como cobrá-lo-ei
do Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa. Não é possível que
isso continue a acontecer com a Assembléia de Minas.

O Sr. Presidente - A Presidência responde que, por questão de dever e
de oficio, jamais pensará que V. Exa. é um chato. Pelo contrário, V. Exa.
tem direitos iguais aos dos outros Deputados desta Casa. Informo-lhe que
não será necessário vir todos os dias a esta tribuna para cobrar o que
deve ser cumprido.

Esta Presidência determina à Secretaria-Geral da Mesa que todos os
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requerimentos de V. Exa. sejam encaminhados no prazo máximo de 72
horas. V. Exa. gostaria ainda de usar a palavra?

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas para dizer a V. Exa, que este
Deputado, em oportunidade anterior, também cobrou do Presidente desta
Casa, o Deputado Mauri Torres.

O Sr. Presidente - Quem está falando não é o Deputado Mauri Torres,
mas sim o Presidente deste Plenário, Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Sargento Rodrigues - Então, aguardaremos, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a

discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.814,
uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATADA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 15/3/2006
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonardo Quintão, Edson Rezende e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonardo Quintão, 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
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que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
"Diário do Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofícios dos
Srs. Vladimir de Faria Azevedo, Vereador em Divinópolis (28/1/2006);
Agostinho Patrús, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas
(11/2/2006): Tadeu Barreto Guimarães, Subsecretário de Planejamento e
Orçamento (23/2/2006); Pedro Firmino Magesty, Prefeito Municipal de
Juatuba (22/12/2005); e Marcus Eliseu Tugni, Presidente da Câmara
Municipal de Poços de Caldas (11/3/2006). Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos &s 5.866 a 5.868, 5.870,
5.881, 5.886 e 5.887, 5.892 e 5.893, 5.907, 5.916, 5.932 e 5.933, 5.951 e
5.952, 5.957, 5.961, 5.963, 5.997 a 6.005, 6.019 a 6.027, 6.030 a 6.037,
6.039, 6.048 e 6.049, 6.052 e 6.053, 6.059 a 6.069, 6.091 e 6.092, 6.111
a 6.114, 6.129 a 6.137/2006. Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão solicitando a realização
de debate público nesta Casa, com o objetivo de se discutirem o
transporte fretado de passageiros intermunicipal, o transporte escolar, a
aplicabilidade e os efeitos do Decreto n 2 44.035, de 2005, a segurança
dos usuários do transporte fretado e a incidência da carga tributária no
transporte fretado; solicitando a realização de audiência pública, no
Município de Governador Valadares, para se debater a possibilidade de
ampliação do gasoduto da Gasmig no Vale do Aço até a cidade de
Governador Valadares; e solicitando a realização de audiência pública, no
Município de Ipatinga, para se debater a construção do gasoduto da
Gasmig no Vale do Aço; Edson Rezende solicitando a realização de
audiência pública da Comissão para se discutir a implantação de telefonia
celular em Municípios de Minas Gerais; e solicitando a realização de
audiência pública da Comissão para se discutirem os problemas
decorrentes da extinção da empresa Industrial Malvina, no Município de
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Bocaiúva; Padre João solicitando a realização de audiência pública da
Comissão, no Município de Congonhas, para se debater com os
moradores do Bairro do Pires a implantação de uma correia
transportadora de longa distância pela empresa Companhia de Fomentos
Minerais - CFM - no referido Município; Rogério Correia solicitando a
realização de audiência pública da Comissão para se discutir o seqüestro
de recursos de contas bancárias municipais pelo Tribunal de Justiça para
pagamento de precatórios; e Arlen Santiago solicitando a realização de
audiência pública da Comissão para apresentação do pacto "Um Mundo
para a Criança e o Adolescente do Semi-Ando - Selo Unicef - Município
Aprovado". 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 março de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Sebastião Helvécio - Edson Rezende.

ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Piumhi

os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a realizar audiência pública para obter
esclarecimentos sobre a morte de Júlio César Rodrigues, vítima de
homicídio ocorrido em 28/5/2005 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Vereador Cabo Isá, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Governador Valadares,
solicitando à Comissão providências cabíveis com relação a denúncia
recebida por aquela Casa Legislativa por parte de familiares da Soldado
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PM Sônia Aparecida de Almeida, que vinha sendo mantida enclausurada
no 69 BPM; e do Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra - CNN - MG -, publicado no "Diário do Legislativo" do
dia 18/3/2006. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Antônio Fernando Comes, Subinspetor da Delegacia de Polícia da
Seccional de Piumhi, representando o Sr. Mozar Nunes, Delegado de
Polícia; André Silvares Vasconcelos, Promotor de Justiça da Comarca de
Piumhi; Vereador Manoel Gumercindo Marques, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Piumhi, representando o Sr. José Seabra de
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Piumhi; Carlos Magno de
Araújo, advogado da família; Maria Aparecida Rodrigues Camargos, irmã
da vítima; e Arlindo Barbosa Neto, Prefeito Municipal de Piumhi, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa-se a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 39 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Angelo (3) em que solicita sejam
realizadas reuniões, uma destinada a audiência pública para obter
esclarecimentos sobre possíveis violações de direitos humanos de
trabalhadores contratados por empresas sediadas no Estado, sobretudo,
das que terceirizam a mão-de-obra e que têm o compromisso de reparos
ao meio ambiente em razão de suas atividades, como por exemplo a
promoção do reflorestamento; e a outra para ouvir testemunhas do
homicídio de Júlio Cesar Rodrigues, em caráter secreto; seja
encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais,
solicitando a apuração da denúncia de ameaças de morte feitas ao Sr.
Celio Reis da Silva e a seu filho Jhone Rodrigues da Silva, que teriam
sido praticadas pelo policial militar conhecido como Edio, do Município de
Vargem Bonita, e que sejam enviadas cópia das notas taquigráficas desta
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reunião; Roberto Ramos e Durval Angelo em que solicitam seja enviado
ofício ao Chefe do Setor de Perícias da Polícia Civil, pedindo a realização
de perícia complementar, com um exame comparativo de balística da
arma encontrada próxima ao local onde estava o corpo de Júlio Cesar
Rodrigues, vítima de homicídio ocorrido em 2005 e um novo exame no
carro que foi queimado; Durval Angelo e Rogério Correia (3) sejam
enviados ofícios à Corregedoria do Ministério Público Estadual e à
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
solicitando sejam tomadas as providências relativas à atuação da
Promotora da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Ouro
Preto, que teria feito, em conjunto com a Juíza da Vara da Infância e da
Juventude da mesma Comarca, uma investigação de exploração de
trabalho infantil no localidade de Mata dos Palmitos, no Município de
Ouro Preto, cuja competência pertence ao Ministério Público do Trabalho,
com apuração em curso na localidade, referente ao mesmo delito, e
solicitam seja anexada a esse ofício cópia das notas taquigráficas desta
reunião, em que consta a transcrição da reportagem veiculada pela Rádio
Itatiaia, que relata que a Promotora e a Juíza teriam visitado o local e
concluído em suas investigações pela inexistência de trabalho infantil
naquela localidade, o que conflita com o denunciado pela "Observatório
Social", edição de janeiro de 2006; seja realizada visita da Comissão e a
Câmara Municipal de Ouro Preto, com os convidados que menciona, à
localidade de Mata dos Palmitos, onde, segundo a reportagem dessa
revista existe trabalho infantil; Durval Angelo e Paulo Cesar (2) em que
solicitam sejam encaminhados ofícios ao Delegado de Polícia do
Município de Campo Florido e ao Promotor de Justiça responsável pela
área criminal, solicitando-lhes a apuração da denúncia de ameaças
sofridas pelo Vereador Rutino Francisco Vieira Neto, que teriam sido
praticadas pelo Prefeito Municipal de Campo Florido, em virtude de
entrevista denunciando o nepotismo no governo municipal; Durval
Angelo, Paulo Cesar e Roberto Ramos (5) em que solicitam seja
encaminhada denúncia recebida por esta Comissão, a qual relata atos de
violência que teriam sido praticados por policiais, ao efetuarem a prisão
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de estudantes sob a alegação de porte de artefatos explosivos, ocorrida
durante manifestação em protesto contra o aumento do preço das
passagens de ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que
esta Casa seja informada das providências tomadas por aquele órgão;
sejam enviados ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando a
designação de um Juiz de Direito; ao Procurador-Geral de Justiça, a
designação de um Promotor de Justiça; ao Chefe da Polícia Civil, a
designação de um Delegado, todas para a Comarca de Montalvânia; e
seja encaminhado ofício ao Delegado Regional de Januária, solicitando
providências para a devida apuração do crime de lesão corporal cometido
contra Antonino Reis Pequeno, em Montalvânia, ocorrido em 19/12/2005.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos. -

ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 22/3/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Rogério Gonçalves Matos, Chefe
de Gabinete do Presidente da Petrobrás, publicado no "Diário do
Legislativo" de 161312006. Passa-se à 1 2 Fase da 2 Parte,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer sobre o Substitutivo n 2 1, apresentado no 12 turno, ao Projeto
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de Lei n Q 2.312/2005, que conclui pela rejeição do referido substitutivo,
apresentado pelo relator, Deputado Sávio Souza Cruz, com voto contrário
do Deputado Laudelino Augusto. Passa-se à 3? Fase da 2? Pane,
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 (2) em que solicita que
a Comissão se faça representar no V Congresso Ibero-Americano de
Educação Ambiental, a ser realizado em Joinvile-(SC), no período de 5 a
8/4/2006, e realização de reunião para se debater, em audiência pública,
o Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Sávio Souza Cruz -

Márcio Kangussu.
ATA DA 42 REUNIÃO, ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 28/3/2006

As 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Manos Fernandes, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marlos Fernandes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta
e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n2 2.923/2006 no 1
turno, e Projeto de Lei n 2 2.995/2006 (Deputado Doutor Viana); Projeto de
Lei n2 2.931/2006 em turno único (Deputado Luiz Humberto Carneiro); e
Projeto de Lei n9 2.943/2006 em turno único (Deputado Manos
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Fernandes). 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, é aprovado, em
turno único, o Projeto de Lei & 2.641/2005 (relator: Deputado Doutor
Viana). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n 2s 6.224 e 6.26712006. 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 março de 2006.
Padre João, Presidente - Marlos Fernandes - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 515/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em tela encaminha
o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n 2 010/2006,
concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa Dagranja Agroindustrial
Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n9 15.292, de
5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
regime especial de tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, através do Decreto n2 50.456, de 29/12/2005,
concedeu crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto
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devido na operação de saída de carne e demais produtos comestíveis
frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados,
resultante do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino,
ovino ou suíno, em operação interestadual, resultando em desoneração
total da operação. De acordo com a Receita Estadual, tal medida resulta
em concorrência desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e
ofensa ao princípio constitucional da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou destino da mercadoria.

Vale ressaltar ainda que o benefício concedido pelo Governo de São
Paulo foi implementado por meio do Decreto n 9 50.456, instituído à revelia
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Dessa forma,
entendemos ser legítima a iniciativa do Governo de Minas Gerais, que,
por meio dos regimes especiais de tributação, vem restabelecendo as
condições de concorrência e de preservação de mercado para as
empresas mineiras, em face dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente por outros Estados.

Portanto, o regime especial de tributação em análise concede à
empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., localizada no Município de
Uberaba, crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto
devido na operação de saída dos produtos acima mencionados, sem
prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor
nas operações de saída de produtos comestíveis resultantes do abate de
aves ou de gado bovino, eqüídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de
que trata o art. 75 do Regulamento do ICMS.

De acordo com o art. 79 da proposição, o regime em tela entra em vigor
na data em que for dada ciência ao contribuinte de seu deferimento,
retroagindo seus efeitos a 1 9 de janeiro deste ano, com prazo de vigência
previsto para o período em que perdurar a situação motivadora de sua
concessão. O mesmo artigo ressalta que o regime poderá ser revogado
automaticamente, com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado
de São Paulo às operações acima citadas ou a qualquer tempo, mediante
ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Assim, entendemos que o regime especial proposto é oportuno e
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atende aos interesses do Estado, pois, além de não implicar redução na
arrecadação tributária, concede à empresa mineira benefício tributário
idêntico àquele concedido pelo Governo de São Paulo às suas empresas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 010/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 010/2006, nos termos do

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

n 2 010/2006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., após ser submetido
à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 79 da Lei n
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 516/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
13/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Barbosa & Cia Ltda., em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n2
15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo', em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto 112 50.456, de 29/12/2005,
concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
demais produtos comestíveis frescos, congelados, salgados, secos ou
temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno, em operação interestadual, resultando
em desoneração total da operação. Tal medida resulta em concorrência
desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e ofensa ao
principio constitucional da não-discriminação tributária em razão da
procedência ou destino da mercadoria. O Convênio ICMS 89, de
17/8/2005, reduziu a base de cálculo na saída interestadual de carne e
demais produtos perecíveis, com a carga tributária resultando no
percentual de 7% do valor da operação.

Assim, a Receita Estadual pretende conceder o regime especial de
tributação à empresa Barbosa & Cia Ltda., estabelecida na Estrada
Serrinha, s/n 2 , Zona Rural, Município de Barbacena, na forma de crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido nessas operações,
observadas as seguintes condições:

- o crédito concedido fica assegurado sem prejuízo do crédito
presumido outorgado ao estabelecimento abatedor de que trata o art. 75
do RICMS;

- o contribuinte deverá arquivar, pelo prazo previsto na legislação
tributária, os comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas com
as operações de que trata esse regime;

- a concessão não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais
obrigações tributárias;

- o contribuinte deverá manter cópia do regime em questão à disposição
da fiscalização;

- deverá ser registrado no livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências - Rudfto - o número, o
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assunto e a data de concessão do regime.

O regime especial em análise entrará em vigor na data da ciência ao
contribuinte de seu deferimento, com efeitos retroativos a 1 2/1 /2006,  e
produzirá efeitos durante o período em que perdurar a situação
motivadora de sua concessão. Poderá ser revogado automaticamente
com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo ou a
qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A Receita informa ainda que o crédito presumido autorizado não implica
redução da arrecadação de ICMS do Estado, uma vez que esta já
ocorreu em razão do tratamento dispensado às operações pelo Estado de
São Paulo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 1312006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação fl2 13/2006, nos termos do art.

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

n9 1312006 à empresa Barbosa & Cia Ltda., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 517/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
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14/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29112/2005, concedeu crédito presumido de 7% (sete por cento) sobre o
valor de saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do
abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno,
resultando na desoneração total da operação.

Concede-se à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de saída,
desde que observadas as condições constantes nesse regime, sem
prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor
nas operações de saída dos produtos comestíveis resultantes do abate
de aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de
que trata o art. 75 do RICMS. Os comprovantes de entrega das
mercadorias relacionadas com as operações de que trata o regime
deverão ser arquivados pelo prazo previsto na legislação tributária, para
apresentação ao Fisco quando solicitada. Não há dispensa para a
empresa do cumprimento das demais obrigações previstas na legislação
tributária, e o contribuinte deverá manter cópia do regime à disposição da
fiscalização para exibição imediata sempre que solicitado, devendo ser
registrado no livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e

kA



1013
Termos de Ocorrências - RUDETO - o número, o assunto e a data de
sua concessão. O regime entra em vigor na data da ciência à empresa de
seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 21112006, os quais
perdurarão pelo período em que se mantiver a situação motivadora de
sua concessão. O regime será revogado automaticamente com a
extinção do tratamento diferenciado dispensado pelo Estado de São
Paulo a essas operações ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor
da Superintendência de Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável quanto aos produtos originários do Estado de
Minas Gerais destinados a outros Estados. Além do mais, a medida
configura clara ofensa ao princípio da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou do destino da mercadoria, insculpido no art. 152
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Finalmente, considerando-se que o crédito presumido autorizado na
forma do regime em análise não implica diminuição da arrecadação do
ICMS do Estado, uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, que tornou inviável
as vendas do contribuinte requerente para aquele e outros Estados, e
considerando-se o art. 7Q da Lei n9 15.292, de 5/8/2005, regulamentada
pelo Decreto n2 43.880, de 28/9/2004, bem como o Convênio ICMS 89,
de 171812005, regulamentado no Estado de Minas Gerais pelo Decreto n2
44.190, de 29/12/2005, é de extrema necessidade a concessão do regime
especial de tributação à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 14/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 14/2006, nos termos do art.

72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação
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fl 2 14/2006 à empresa Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7 Q da
Lei & 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 518/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
12/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frigorífico Industrial Vale do Piranga, em cumprimento do disposto no art.
72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras, O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de 29/12/2005,
concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
demais produtos comestíveis frescos, congelados, salgados, secos ou
temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno, em operação interestadual, resultando
em desoneração total da operação. Tal medida resulta em concorrência
desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e ofensa ao
princípio constitucional da não-discriminação tributária em razão da
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procedência ou destino da mercadoria. O Convênio ICMS 89, de
17/8/2005, reduziu a base de cálculo na saída interestadual de carne e
demais produtos perecíveis, com a carga tributária resultando no
percentual de 7% do valor da operação.

Assim, a Receita Estadual pretende conceder o regime especial de
tributação à empresa Frigorífico Industrial Vale do Piranga, estabelecida
na Rodovia MG-826, Km 2, Zona Rural, no Município de Ponte Nova, na
forma de crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido
nessas operações, observadas as seguintes condições:

o crédito concedido fica assegurado sem prejuízo do crédito presumido
outorgado ao estabelecimento abatedor de que trata o art. 75 do RICMS;

o contribuinte deverá arquivar, pelo prazo previsto na legislação
tributária, os comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas com
as operações de que trata esse regime;

a concessão não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais
obrigações tributárias;

o contribuinte deverá manter cópia do regime em questão à disposição
da fiscalização;

deverá ser registrado no livro de Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a
data de concessão do regime.

O regime especial em análise entrará em vigor na data da ciência ao
contribuinte de seu deferimento, com efeitos retroativos a 1°/1/2006, e
produzirá efeitos durante o período em que perdurar a situação
motivadora de sua concessão. Poderá ser revogado automaticamente
com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo ou a
qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A Receita informa ainda que o crédito presumido autorizado não implica
redução da arrecadação de ICMS do Estado, uma vez que esta já
ocorreu em razão do tratamento dispensado às operações pelo Estado de
São Paulo.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação nQ 12/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 12/2006, nos termos do art.

70 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 1212006 à empresa Frigorífico Industrial Vale do Piranga, após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da
Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 519/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em tela encaminha
o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n 2 11/2006,
concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa Frigorífico
Mataboi S.A., em cumprimento do disposto no art. 7 2 da Lei n 2 15.292, de
5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n 2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.
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O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de

29/12/2005, concedeu crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao
imposto devido na operação de saída de carne e demais produtos
comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou
temperados, resultante do abate de aves, leporídeos e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno, em operação interestadual, resultando
em desoneração total da operação. De acordo com a Receita Estadual,
tal medida resulta em concorrência desfavorável aos produtos originários
de nosso Estado e ofensa ao princípio constitucional da não-
discriminação tributária em razão da procedência ou destino da
mercadoria.

Vale ressaltar ainda que o benefício concedido pelo Governo de São
Paulo foi implementado por meio do Decreto n 9 50.456, instituído à revelia
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Conf az. Dessa forma,
entendemos ser legítima a iniciativa do Governo de Minas Gerais que, por
meio dos regimes especiais de tributação, vem restabelecendo as
condições de concorrência e de preservação de mercado para as
empresas mineiras, em face dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente por outros Estados.

Portanto, o regime especial de tributação em análise concede à
empresa Frigorífico Mataboi S.A., localizada no Município de Araguari,
crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto devido na
operação de saída dos produtos mencionados, sem prejuízo do crédito
presumido outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de
saída dos produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado
bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75
do Regulamento do ICMS.

De acordo com o art. 7Q da proposição, o regime em tela entra em vigor
na data da ciência ao contribuinte de seu deferimento, retroagindo seus
efeitos a 1 0/1/2006, com prazo de vigência previsto para o período em
que perdurar a situação motivadora de sua concessão. O mesmo artigo
ressalta que o regime poderá ser revogado automaticamente, com a
extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo às
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operações acima citadas ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor
da Superintendência de Tributação.

Assim, entendemos que o regime especial ora apresentado é oportuno
e atende aos interesses do Estado, pois, além de não implicar redução na
arrecadação tributária do Estado, concede à empresa mineira benefício
tributário idêntico àquele concedido pelo Governo de São Paulo às suas
empresas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n9 11/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 11/2006, nos termos do art.

79 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n Q 11/2006 à empresa Frigorífico Mataboi S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7Q da Lei n
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Júlio - Jayro

Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 520/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n
9/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Independência Alimentos Ltda., em cumprimento do disposto no art. 7 Q da
Lei n Q 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um beneficio fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras, O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% (sete por cento) sobre o
valor de saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do
abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno,
resultando na desoneração total da operação.

Concede-se à empresa Independência Alimentos Ltda. crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido nessas operações,
desde que observadas as condições constantes nesse regime, sem
prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor
nas operações de saída dos produtos comestíveis resultantes do abate
de aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de
que trata o art. 75 do RICMS. Os comprovantes de entrega das
mercadorias relacionadas com as operações de que trata o regime
deverão ser arquivados pelo prazo previsto na legislação tributária, para
apresentação ao Fisco quando solicitada. Não há dispensa para a
empresa do cumprimento das demais obrigações previstas na legislação
tributária, e o contribuinte deverá manter cópia do regime à disposição da
fiscalização para exibição imediata sempre que solicitado, devendo ser
registrado no livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a data de sua
concessão. O regime entra em vigor na data da ciência à empresa de seu
deferimento, retroagindo seus efeitos a 1/1/2006, os quais perdurarão
pelo período em que se mantiver a situação motivadora de sua
concessão. 0 regime será revogado automaticamente com a extinção do
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tratamento diferenciado dispensado pelo Estado de São Paulo a essas
operações ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da
Superintendência de Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável quanto aos produtos originários do Estado de
Minas Gerais destinados a outros Estados. Além do mais, a medida
configura clara ofensa ao princípio da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou do destino da mercadoria, insculpido no art. 152
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Finalmente, considerando-se que o crédito presumido autorizado na
forma do regime em análise não implica diminuição da arrecadação do
ICMS do Estado, uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, que tornou inviáveis
as vendas do contribuinte requerente para aquele e outros Estados, e
considerando-se o art. 72 da Lei n2 15.292, de 5/8/2005, regulamentada
pelo Decreto n 2 43.880, de 28/9/2004, bem como o Convênio ICMS 89,
de 17/8/2005, regulamentado no Estado de Minas Gerais pelo Decreto n2
44.190, de 29/12/2005, é de extrema necessidade a concessão do
Regime Especial de Tributação à empresa Independência Alimentos Ltda.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 9/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 912006, nos termos do art.

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

n 2 9/2006 á empresa Independência Alimentos Ltda., após ser submetido
à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Paulo Piau -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 521/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
8/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda., em cumprimento do
disposto no art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O regime especial em questão é uma resposta à concessão de crédito
presumido de 7%, pelo Estado de São Paulo, sobre o valor da saída de
carne e produto comestível resultante do abate de ave, leporídeo e gado
bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, promovida por estabelecimento
abatedor que efetue o abate naquele Estado. O benefício foi concedido
por meio do Decreto n 2 50.456, de 29/12/2005, e resultou na desoneração
total da operação, uma vez que o Convênio ICMS 89105, celebrado pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - reduziu, a contar de
11112006, para 7% a carga tributária dos produtos acima referidos, nas
saídas interestaduais, e autorizou a mesma redução ou isenção do ICMS
nas saídas internas.

Concedido à Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. em
7/2/2006, com efeitos retroativos a 1 9 de janeiro, o regime especial

rÀ
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assegura crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na
operação de saída dos referidos produtos, sem prejuízo do crédito
presumido permitido pelo art. 75 do Regulamento do ICMS. O regime
especial produzirá efeitos enquanto perdurar a situação motivadora,
sendo revogado automaticamente com a sua extinção ou, a qualquer
tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Conforme o parecer da Superintendência de Tributação, a concessão
do regime especial se justifica pelo fato de que o benefício paulista, além
de ser inconstitucional, pois ofende o art. 152 da Constituição da
República, resulta em concorrência desfavorável para os produtos
provenientes de Minas Gerais e destinados a outros Estados. Segundo o
mesmo parecer, o benefício não implica perda de arrecadação do ICMS,
uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado às
operações pelo Estado de São Paulo, que tornou inviáveis as vendas do
contribuinte requerente para aquele e outros Estados. Por esse motivo,
não configuraria desrespeito ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consideramos necessária e suficiente a medida tomada pelo Governo
do nosso Estado para neutralizar os efeitos perversos de um benefício
inconstitucional, concedido sem o respaldo do Confaz, ferindo, assim, o
disposto no art. 155, § 2, XII, "g", da Constituição da República, c/c o art.
1 2 da Lei Complementar Federal n 9 24, de 7/1/75. Desse modo, assegura-
se a proteção da economia mineira e, conseqüentemente, dos cofres
públicos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação & 8/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 812006, nos termos do art.

72 da Lei ng 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 8/2006 à empresa Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas
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Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do
disposto no art. 79 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 522/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
7/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Avivar Alimentos Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n9
15292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

Por meio do Decreto n 9 50.456, de 29/12/2005, o Estado de São Paulo
concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor da saída de carne e
produto comestível resultante do abate de ave, leporídeo e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino ou suíno, promovida por estabelecimento
abatedor que efetue o abate naquele Estado. Esse benefício resultou na
desoneração total da operação, uma vez que o Convênio ICMS 89/05,
celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -
reduziu, a contar de 1/1/2006, para 7% a carga tributária dos produtos
acima referidos, nas saídas interestaduais, e autorizou a mesma redução
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ou isenção do ICMS nas saídas internas.

Por essa razão, foi concedido regime especial à Avivar Alimentos, em
7/2/2006. Com efeitos retroativos a 1 2 de janeiro, o regime especial
assegura crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na
operação de saída dos referidos produtos, sem prejuízo do crédito
presumido permitido pelo art. 75 do Regulamento do ICMS. O regime
especial produzirá efeitos enquanto perdurar a situação motivadora,
sendo revogado automaticamente com a sua extinção ou, a qualquer
tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

O parecer da Superintendência de Tributação apresenta as justificativas
para a concessão do regime especial. Segundo o parecer, o benefício
paulista é inconstitucional, pois ofende o princípio da não-discriminação
tributária em razão da procedência ou do destino da mercadoria, disposto
no art. 152 da Constituição da República, e resulta em concorrência
desfavorável para os produtos mineiros destinados a outros Estados.
Ainda conforme o parecer, o regime especial não implica perda de
arrecadação do ICMS, uma vez que esta já ocorreu em virtude do
benefício concedido por São Paulo, que tornou inviáveis as vendas da
referida empresa para aquele e outros Estados. Sendo assim, não
configuraria desrespeito ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, a fim de assegurar a proteção da economia mineira e,
conseqüentemente, dos cofres públicos, consideramos plenamente
justificável a medida tomada pelo Estado. Assim, neutralizam-se os
efeitos perversos de um benefício inconstitucional, concedido sem o
respaldo do Confaz, contrariando o disposto no art. 155, § 2, XII, "g", da
Constituição da República, c/c o art. 1 2 da Lei Complementar Federal n9
24, de 7/1/75.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 7/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 7/2006, nos termos do art.

rs
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72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n2 7/2006 à empresa Avivar Alimentos Ltda., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jayro Lessa - Paulo Piau -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 523/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
6/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Organizações Francap S.A., em cumprimento do disposto no art. 7 9 da
Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/8/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n 2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
regime especial de tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado do São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de 29/12/2005,
concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor da saída de carne e
produto comestível resultante do abate de ave, leporídeo e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino ou suíno, promovida por estabelecimento
abatedor que efetue o abate naquele Estado. O efeito desse benefício foi
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a desoneração total da operação, uma vez que o Convênio ICMS 89/05,
celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -
reduziu, a contar de 1 2/1/2006, para 7% a carga tributária dos produtos
acima referidos, nas saídas interestaduais, e autorizou a mesma redução
ou isenção do ICMS nas saídas internas.

Em resposta ao referido benefício, foi concedido às Organizações
Francap, em 7/2/2006, regime especial que assegura crédito presumido
no valor equivalente ao imposto devido na operação de saída dos
produtos acima referidos, sem prejuízo do crédito presumido permitido
pelo art. 75 do Regulamento do ICMS. Com efeitos retroativos a
1Q/1/2006, o regime especial vigorará, enquanto perdurar a situação
motivadora, sendo revogado automaticamente com a sua extinção ou, a
qualquer tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação, a concessão do
regime especial se justifica pelo fato de que o benefício paulista, além de
ofender o princípio da não-discriminação tributária, em razão da
procedência ou do destino da mercadoria, disposto no art. 152 da
Constituição da República, resulta em concorrência desfavorável para os
produtos mineiros destinados a outros Estados. De acordo com o
parecer, o benefício não implica perda de arrecadação do ICMS, uma vez
que esta já ocorreu, em razão do tratamento dispensado às operações
pelo Estado de São Paulo, que tornou inviáveis as vendas da empresa
beneficiária para aquele e outros Estados. Não havendo perda de receita,
não há desrespeito ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A medida tomada pelo governo de nosso Estado, com o intuito de
proteger a economia mineira e os cofres públicos dos efeitos negativos de
um benefício inconstitucional, era, de fato, necessária. Cabe ressaltar
que, além da ofensa ao art. 152 da Constituição da República, já
apontada no parecer acima referido, o benefício paulista foi concedido
sem o respaldo do Confaz, o que contraria o disposto no art. 155, § 2,
XII, "g", da Constituição, c/c o art. 12 da Lei Complementar Federal n 2 24,
de 7/1/75.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n9 6/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 6/2006, nos termos do art.

7Q da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 6/2006 à empresa Organizações Francap S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 79 da Lei n9
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 524/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
5/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda., em cumprimento do
disposto no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 7Q da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
regime especial de tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

rÀ
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O Estado de São Paulo, por meio do Decreto flQ 50.456, de

29112/2005, concedeu crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao
imposto devido na operação de saída de carne e demais produtos
comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou
temperados, resultante do abate de aves, leporídeos e gados bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno. Tal medida resultou na desoneração total
desse tipo de operação, no que diz respeito ao referido tributo.

O regime especial de tributação em análise concede à empresa
Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda. crédito presumido de ICMS
no valor equivalente ao imposto devido na operação de saída dos
produtos acima mencionados, sem prejuízo do crédito presumido
outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de saída dos
produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de gados bovino,
equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do
Regulamento do ICMS.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte de
seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 19/1/2006, com prazo de
vigência previsto para o período em que perdurar a situação motivadora
de sua concessão, podendo ser revogado: automaticamente, com a
extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo às
operações acima citadas; a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da
Superintendência de Tributação.

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação, enviado a esta
Casa por meio da mensagem em epígrafe, a justificação do Governo do
Estado para conceder o regime especial de tributação em questão é a
proteção da economia mineira. No entendimento do referido órgão, a
medida adotada pelo Estado de São Paulo resulta em concorrência
desfavorável às empresas mineiras, quanto às operações de
comercialização de produtos originários de Minas Gerais e destinados a
outros Estados. Nesse caso, o contribuinte mineiro é tributado pelo
Estado em 7% de ICMS sobre as operações de saída dos produtos acima
mencionados. Além disso, tal medida constitui clara ofensa ao disposto
no art. 152 da Constituição da República, que veda aos Estados, ao
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Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.

Dadas as considerações acima mencionadas, entendemos que o
Regime Especial proposto é oportuno e atende aos interesses do Estado,
pois concede à empresa mineira benefício tributário idêntico àquele
concedido pelo Governo de São Paulo às suas empresas; é importante
ressaltar, porém, que o benefício concedido pelo Governo de São Paulo
foi implementado por meio do Decreto n 9 50.456, instituído à revelia do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Dessa forma,
entendemos ser legítima a iniciativa do Governo de Minas Gerais, que,
por meio dos regimes especiais de tributação, vem restabelecendo as
condições de concorrência e de preservação de mercado para as
empresas mineiras, em face dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente por outros Estados.

Assim, e considerando o argumento utilizado no parecer da
Superintendência de Tributação, com o qual concordamos, de que a
medida não implica redução na arrecadação tributária do Estado, uma
vez que o regime proposto viria recompor a receita perdida em razão do
benefício instituído por São Paulo, entendemos que a medida em tela
deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 512006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 5/2006, nos termos do art.

79 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 9 5/2006 à empresa Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 79

da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 525/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
4/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa Mafrial
Matadouro e Frigorífico Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de
carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados,
salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos
e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, resultando na
desoneração total da operação.

Concede-se à empresa Matrial Matadouro e Frigorífico Ltda. crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido nessas operações,
desde que observadas as condições constantes nesse regime, sem
prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento abatedor
nas operações de saída dos produtos comestíveis resultantes do abate



1031
de aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno de
que trata o art. 75 do RICMS. Os comprovantes de entrega das
mercadorias relacionadas com as operações de que trata esse regime
deverão ser arquivados pelo prazo previsto na legislação tributária, para
apresentação ao Fisco quando solicitada. Não há dispensa para a
empresa do cumprimento das demais obrigações previstas na legislação
tributária, e o contribuinte deverá manter cópia desse regime à disposição
da fiscalização para exibição imediata sempre que solicitado, devendo ser
registrado no livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a data de sua
concessão. O regime entra em vigor na data da ciência à empresa de seu
deferimento, retroagindo seus efeitos a 1/1/2006, os quais perdurarão
pelo período em que se mantiver a situação motivadora de sua
concessão. O regime será revogado automaticamente com a extinção do
tratamento diferenciado dispensado pelo Estado de São Paulo a essas
operações ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da
Superintendência de Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável aos produtos originários do Estado de Minas
Gerais destinados a outros Estados. Além do mais, a medida configura
clara ofensa ao princípio da não-discriminação tributária em razão da
procedência ou do destino da mercadoria, insculpido no art. 152 da
Constituição da República Federativa do Brasil.

Finalmente, considerando que o crédito presumido autorizado na forma
desse regime não implica diminuição da arrecadação do ICMS do Estado,
uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento dispensado às
operações pelo Estado de São Paulo, que tornou inviáveis as vendas do
contribuinte requerente para aquele e outros Estados, e considerando o
art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2005, regulamentada pelo Decreto n9
43.880, de 28/9/2004, bem como considerando o Convênio ICMS 89. de
17/8/2005, regulamentado no Estado de Minas Gerais pelo Decreto n2
44.190, de 29/9/2005, é de extrema necessidade a concessão do Regime
Especial de Tributação à empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Lida.

- -
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Conclusão

Feio exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de
Tributação n 2 4/2006, por meio do projete de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial, de Tributação n g 4/2006, nos termos do art.

79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
AI. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 4/2006 à empresa Mafrial Matadouro e Frigorífico Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 7Q da
Lei n g 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Paulo Piau -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 526/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
3/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Nogueira Rivelli Irmãos Ltda., em cumprimento do disposto no art. 72 da
Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
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Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 50.456, de 29/1212005,
concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
demais produtos comestíveis frescos, congelados, salgados, secos ou
temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino,
bufalino, caprino, ovino e suíno, em operação interestadual, resultando
em desoneração total da operação. Tal medida resulta em concorrência
desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e ofensa ao
princípio constitucional da não-discriminação tributária em razão da
procedência ou destino da mercadoria. O Convênio ICMS 89, de
17/8/2005, reduziu a base de cálculo na saída interestadual de carne e
demais produtos perecíveis, com a carga tributária resultando no
percentual de 7% do valor da operação.

Assim, a Receita Estadual pretende conceder o regime especial de
tributação à empresa Nogueira Rivelli Irmãos Ltda., estabelecida na
Rodovia BR-040, Km 700, s/n 2 , Bairro Trevo, Barbacena, na forma de
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido nessas
operações, observadas as seguintes condições:

o crédito concedido fica assegurado sem prejuízo do crédito presumido
outorgado ao estabelecimento abatedor de que trata o art. 75 do RICMS;

o contribuinte deverá arquivar, pelo prazo previsto na legislação
tributária, os comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas com
as operações de que trata esse regime;

a concessão não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais
obrigações tributárias;

o contribuinte deverá manter cópia do regime em questão à disposição
da fiscalização;

deverá ser registrado no livro de Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências - RUDETO - o número, o assunto e a
data de concessão do regime.

O regime especial em análise entrará em vigor na data da ciência ao
contribuinte de seu deferimento, com efeitos retroativos a l/1/2006, e
produzirá efeitos durante o período em que perdurar a situação

rs
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motivadora de sua concessão. Poderá ser revogado automaticamente
com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo ou a
qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

A Receita informa ainda que o crédito presumido autorizado não implica
redução da arrecadação de ICMS do Estado, uma vez que esta já
ocorreu em razão do tratamento dispensado às operações pelo Estado de
São Paulo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 3/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 3/2006, nos termos do art.

72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
AI. l - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 3/2006 à empresa Nogueira Rivelli Irmãos Ltda., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N o 527/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em tela encaminha
o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n 2 2/2006,
concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa Friboi Ltda.,
em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n9 15.292, de 518/2004.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da

rÀ
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Decisão Normativa da Presidência n Q 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei & 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras, O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n g 50.456, de 2911212005,
concedeu crédito presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto
devido na operação de saída de carne e demais produtos comestíveis
frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados,
resultante do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino,
ovino e suíno, em operação interestadual, resultando em desoneração
total da operação. De acordo com a Receita Estadual, tal medida resulta
em concorrência desfavorável aos produtos originários de nosso Estado e
ofensa ao princípio constitucional da não-discriminação tributária em
razão da procedência ou destino da mercadoria.

Vale ressaltar ainda que o benefício concedido pelo Governo de São
Paulo foi implementado por meio do Decreto n 2 50.456, instituído à revelia
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Dessa forma,
entendemos ser legítima a iniciativa do Governo de Minas Gerais que, por
meio dos regimes especiais de tributação, vem restabelecendo as
condições de concorrência e de preservação de mercado para as
empresas mineiras, em face dos benefícios fiscais concedidos
unilateralmente por outros Estados.

Portanto, o regime especial de tributação em análise concede à
empresa Friboi Ltda., localizado no Município de Iturama, crédito
presumido de ICMS no valor equivalente ao imposto devido na operação
de saída dos produtos mencionados, sem prejuízo do crédito presumido
outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de saída dos
produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino,
equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do

rÃ.
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Regulamento do ICMS.

De acordo com o art. 72 da proposição, o regime em tela entra em vigor
na data da ciência ao contribuinte de seu deferimento, retroagindo seus
efeitos a 1/1/2006, com prazo de vigência previsto para o período em
que perdurar a situação motivadora de sua concessão. O mesmo artigo
ressalta que o regime poderá ser revogado automaticamente, com a
extinção do tratamento dispensado pelo Estado de São Paulo às
operações acima citadas ou a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da
Superintendência de Tributação.

Assim, entendemos que o regime especial ora apresentado é oportuno
e atende aos interesses do Estado, pois, além de não implicar redução na
arrecadação tributária do Estado, concede à empresa mineira beneficio
tributário idêntico àquele concedido pelo Governo de São Paulo às suas
empresas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 2/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 2/2006, nos termos do art.

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

n 2 2/2006 à empresa Friboi Ltda., após ser submetido à apreciação desta
Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n9 15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Art. 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 528/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
1/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Unifrigo Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda., em
cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS sobre o valor de
saída de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do abate de
aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, em
operação interestadual. Tal medida resultou na desoneração total desse
tipo de operação, no que diz respeito ao referido tributo.

O Regime Especial de Tributação em análise concede ao contribuinte
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída dos produtos acima citados, sem prejuízo do crédito presumido
outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de saída dos
produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino,
equídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de que trata o art. 75 do
Regulamento do ICMS.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte de
seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 2 de janeiro deste ano, com
prazo de vigência previsto para o período em que perdurar a situação
motivadora de sua concessão, podendo ser revogado:

IsA
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1 - automaticamente, com a extinção do tratamento dispensado pelo

Estado de São Paulo às operações acima citadas;
2 - a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de

Tributação.
Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a esta

Casa por meio da Mensagem em epígrafe, a justificativa do Governo do
Estado para conceder o Regime Especial de Tributação em questão é a
proteção da economia mineira. No entendimento do referido órgão, a
medida adotada pelo Estado de São Paulo resulta em concorrência
desfavorável às empresas mineiras relativamente aos produtos
originários do Estado de Minas Gerais que sejam destinados a outros
Estados. Além disso, a Superintendência de Tributação do Estado
entende que tal medida constitui clara ofensa ao disposto no art. 152 da
Constituição da República, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços,
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Dadas as considerações acima mencionadas, entendemos que o
Regime Especial ora proposto atende aos interesses do Estado, pois
concede às empresas mineiras benefício tributário idêntico ao benefício
concedido pelo Estado de São Paulo às suas empresas, por meio do
Decreto n2 50.456, de 2005. Com isso, o Governo de Minas Gerais
assegura às empresas do Estado condições favoráveis de concorrência e
de preservação de mercado no que se refere à comercialização dos
produtos abrangidos pela proposição.

Dessa forma, considerando que a medida proposta não implica redução
na arrecadação tributária do Estado, uma vez que o Regime ora proposto
viria recompor a receita perdida em razão do benefício instituído pelo
Estado de São Paulo, entendemos que a medida em tela deve ser
ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 112006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.
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Projeto de Resolução

Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 1/2006, nos termos do art.
79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 9 1/2006 à empresa Unifrigo Indústria Comércio Importação e
Exportação Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Jayro Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 529/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
1612006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa Sadia S.A.,
em cumprimento do disposto no ai. 7 2 da Lei n9 15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 79 da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de regime especial de tributação de
caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra unidade
da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas mineiras. O
Regime Especial de Tributação deve ser ratificado pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/12/2005, concedeu, no âmbito da tributação do ICMS, em operação
interestadual, crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
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outros produtos congêneres. Isso, combinado com o disposto nos termos
do Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, que estatui que esse fato gerador
importa em débito desse imposto nesse mesmo valor, resulta em
desoneração tributária total.

O Regime Especial de Tributação em tela concede ao contribuinte
Sadia S.A. crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na
operação de saída desses produtos. A operação não acarretará, assim,
ônus tributário, quando da apuração do ICMS. A concessão desse regime
produz efeitos retroativos a l Q de janeiro do corrente ano e, o regime
ficará revogado com a extinção da situação motivadora da sua concessão
ou a qualquer tempo, a critério da Secretaria de Fazenda.

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

A matéria em pauta insere-se no contexto da conhecida, combatida,
mas nunca extinta guerra fiscal, uma situação de conflito na Federação.
O ente federado que ganha impõe perda a outros, posto que a guerra,
segundo a teoria dos jogos, raramente é um jogo de soma positiva. O
federalismo, que é uma relação de cooperação entre as unidades de
governo, é abalado. A Federação, tão cara aos brasileiros a ponto de a
Constituição conter cláusula pétrea que impede sua abolição, perde. A
dinâmica da guerra fiscal é perversa. Embora contrários a ela, somos,
temporariamente, compelidos a conviver com ela, respaldados pela teoria
do mal menor e, assim, mesmo a contragosto, propor a ratificação do
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benefício fiscal de que trata a mensagem em pauta. Isso perdurará
somente até que se obtenha um consenso nacional, que, auguramos,
ocorrerá brevemente, quando os interesses de alguns governadores,
poderosos "veto players" de mudança do "status quo", deixarem
sobrepujar os interesses nacionais, mesmo que estes se manifestam de
forma difusa e com poucos dividendos eleitorais, como, por exemplo,
eficiência econômica)

Conclusão
Feio exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 16/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 16/2006, nos termos do art.

72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 2 16/2006 à empresa Sadia S.A., após ser submetido à apreciação desta
Casa, nos termos do disposto no art. 72 da Lei n Q 15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Art. 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Júlio - Jayro

Lessa.
1 In: http://www.ipea.gov.br/pub/ppp/ppp151varsano.pdf - Planejamento e
Políticas Públicas/n 2 1 Sfjun/97 - A Guerra Fiscal do ICMS: Quem Ganha e
Quem Perde (Ricardo Varsano - adaptação).

PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 530/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
19/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda., em cumprimento do disposto no
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art. 72 da Lei fl2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 71 da Lei n 2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de 29/12/2005,
concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à saída de carne e
demais produtos comestíveis derivados de carne, seja frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, em operação interestadual.
Tal medida resultou na desoneração total desse tipo de operação, no que
diz respeito ao referido tributo.

O regime especial de tributação em análise concede ao Matadouro e
Frigorífico Paladar Ltda., estabelecido no Município de Jaguaraçu, crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de saída
dos produtos acima citados, sem prejuízo do crédito presumido outorgado
ao estabelecimento abatedor nas operações de saída dos produtos
comestíveis resultantes do abate de aves ou de gado bovino, eqüídeo,
bufalino, caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do Regulamento
do ICMS.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte de
seu deferimento, retroagindo seus efeitos a l de janeiro do ano que
ocorrer o deferimento, com prazo de vigência previsto para o período em
que perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado automaticamente, na hipótese da extinção do tratamento
dispensado pelo Estado de São Paulo às operações a que se aplica, ou a
qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.
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Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a esta

Casa, a justificativa do Governo do Estado para conceder o regime
especial de tributação em questão, é a proteção da economia mineira,
visto que a medida adotada pelo Estado de São Paulo resultou em
concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto aos produtos
originários do Estado de Minas Gerais destinados a outros Estados. Além
disso, tal medida constitui clara ofensa ao disposto no art. 152 da
Constituição da República, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços,
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o regime
especial de tributação ora proposto atende aos interesses do Estado, pois
assegura às empresas mineiras benefício tributário idêntico ao benefício
concedido pelo Estado de São Paulo às suas empresas. Com  isso, o
Governo de Minas Gerais garante às empresas do Estado condições
favoráveis de concorrência e de preservação de mercado relativo aos
produtos abrangidos pela proposição.

Assim sendo, e considerando que a medida proposta não implica
diminuição na arrecadação tributária do Estado, ao contrário, o regime
ora proposto viria recompor a receita perdida em razão do benefício
instituído pelo Estado de São Paulo, entendemos que a medida em tela
deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação ri2 19/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 19/2006, nos termos do art.

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

& 19/2006 à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar Ltda., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72 da

rÀ
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Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

AI. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 531/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n
18/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda., em cumprimento do disposto
no art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu, no âmbito da tributação do ICMS, em operação
interestadual, crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
outros produtos congêneres. Isso, combinado com o disposto nos termos
do Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, que estatui que esse fato gerador
importa em débito desse imposto nesse mesmo valor, resulta em
desoneração tributária total.

O regime especial de tributação em tela concede ao contribuinte
Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda. crédito presumido no valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída desses produtos. A
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operação não acarretará, assim, ônus tributário, quando da apuração do
ICMS. A concessão desse regime produz efeitos retroativos a l de
janeiro do corrente ano, e o regime ficará revogado com a extinção da
situação motivadora da sua concessão ou a qualquer tempo, a critério da
Secretaria de Estado de Fazenda.

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

Assim, este relator entende que o regime especial em exame atende
aos interesses do Estado, e o fato motivador da sua concessão obedece
o disposto no art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, sendo necessária a sua
ratificação por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 18/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 18/2006, nos termos do art.
da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n 18/2006 à empresa Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda., após
ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 72

da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

rs
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Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Jayro

Lessa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 532/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n
20/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa Rio
Branco Alimentos S.A., em cumprimento do disposto no art. 7 9 da Lei n2
15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/3/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu, no âmbito da tributação do ICMS, em operação
interestadual, crédito presumido de 7% sobre o valor de saída de carne e
outros produtos congêneres. Isso, combinado com o disposto nos termos
do Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, que estatui que esse fato gerador
importa em débito desse imposto nesse mesmo valor, resulta em
desoneração tributária total.

O regime especial de tributação em tela concede ao contribuinte Rio
Branco Alimentos S.A. crédito presumido no valor equivalente ao imposto
devido na operação de saída desses produtos. A concessão desse
regime produz efeitos retroativos a 12 de janeiro do corrente ano, e o
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regime ficará revogado com a extinção da situação motivadora da sua
concessão ou a qualquer tempo, a critério da Secretaria de Estado de
Fazenda.

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

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 2012006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 20/2006, nos termos do art.

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

n2 20/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A., após ser submetido à
apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 79 da Lei n2
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Jayro

- -



1048
Lessa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.428/2005

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n 2 2.428/2005
visa a declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental
Negrume.Com , com sede no Município de Muriaé.

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

Fundamentação
A citada entidade possui como finalidade despertar a população negra

para o exercício da cidadania e a afirmação de sua identidade.
Recebe, investiga e denuncia, nas formas da lei, todas as questões de

racismo, sexismo e violência, opressão e exclusão que se deparam à
população negra do Município de Muriaé e região.

Promove eventos sociais para arrecadar fundos e faz parcerias com
entidades e organizações nacionais e internacionais, buscando
sustentação financeira para a concretização de seus projetos.

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

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

2.428/2005, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Roberto Ramos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2.758/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n2
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2.758/2005 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Artesãos de Mar de Espanha, Senador Cortes e Chiador - Artemar -, com
sede no Município de Mar de Espanha.

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

Fundamentação
A citada Associação possui como objetivo primordial a prestação de

quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das explorações artesanais e das manufaturas caseiras,
visando a melhorar as condições de vida do artesão do Município de Mar
de Espanha. Para atingir suas metas, promove feiras, eventos,
exposições e salões de arte, no Estado e fora dele.

No campo social, combate a fome e a pobreza; presta assistência
médico, odontológica; promove atividades recreativas e educacionais
para os seus associados e dependentes.

Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa
privada e com entidades públicas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.758/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N g 2843/2005

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n 2.843/2005 visa
declarar de utilidade pública a Orquestra Jovem de Contagem - OJC -,
com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e

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

Fundamentação
A Orquestra Jovem de Contagem, fundada em 1997, tem como objetivo

promover e divulgar a música erudita, folclórica e popular brasileira no
País e no exterior, assim como estimular e desenvolver o exercício da
cidadania através da música. Promove gratuitamente a educação musical
de crianças e adolescentes e realiza apresentações beneficentes em
escolas, igrejas, creches e asilos.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.843/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE [El N 9 2.883/2005
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza [ara, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária
Solidariedade em Ação - ACCSA -, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
A Associação Cultural Comunitária Solidariedade em Ação é uma

entidade cujo objetivo é representar os moradores do Bairro Nova
Contagem e adjacências, atuando nas áreas cultural, educacional, de
lazer e esportes.

Promove atividades de interesse da comunidade, tais como a difusão

L4
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do acervo cultural e da música nacional e o intercâmbio com outras
coletividades organizadas de formas semelhantes.

Junto com cursos de capacitação e formação profissional, realiza
pesquisas relativas ao campo dos estudos políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e esportivos.

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

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

2.883/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Vanessa Lucas, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.897/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Cecilia Ferramenta, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa da Cidadania - Instituto
Humanizar, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade a realização de ações que

traduzam o desenvolvimento e a consolidação da cidadania no Município
de Ipatinga. Como complemento às atividades do Estado, ela promove a
cultura, a conservação do patrimônio histórico, artístico e natural.

Atua na defesa dos direitos dos cidadãos, notadamente aqueles
relativos à saúde, educação, cultura e do consumidor, e é viligante quanto
à ação governamental que atinja de alguma forma os interesses da
comunidade.

Trabalha para a geração de emprego e renda, no desenvolvimento
econômico e social, e busca influenciar a implantação de políticas

LA
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públicas para o atendimento das demandas da sociedade.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 2.897/2005

em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M 2.902/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

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

de vida de pessoas portadoras de alguma deficiência motora ou mental.
Contribui para a definição das políticas do Município voltadas para o
atendimento às suas demandas, assegurando-lhes o legítimo espaço na
comunidade e o respeito aos seus direitos.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9 2.902/2005

em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 9 2.903/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da
Esperança, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo organizar a comunidade,

objetivando a promoção e a resolução de suas demandas. Em seu
trabalho, realiza campanhas para a arrecadação de fundos e gêneros,
congrega os moradores para mutirões de ajuda e cooperação mútua,
criando unidades de trabalho e serviço, como creches e escolas.

Promove cursos que capacitam os moradores, possibilitando que
tenham maiores oportunidades de emprego e renda.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.90312005, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.904/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n 9 2.904/2005
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Amparo à Dignidade
e à Vida - AADV -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial realizar obras e ações, que visem à melhoria da qualidade de
vida da população local, principalmente a mais carente.

Dessa forma, oferece proteção à saúde da família; combate a fome e a
pobreza; desenvolve atividades educacionais; faz reivindicações,
regularmente, por obras de infra-estrutura no Bairro São Lucas, onde está
situada.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9

2.904/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N Q 2.905/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n 2 2.905/2005 visa
a declarar de utilidade pública a Associação Unida de Assistência Social,
com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

desenvolver trabalhos de assistência social junto às famílias carentes, por
meio de atendimento em creches, centros educacionais e lares para
idosos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população do
Município de Uberlândia. Também, presta atendimento às pessoas
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portadoras de deficiência física; ampara e assiste o dependente químico.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e privados, podendo receber doações e contribuições.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.905/2005, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de março de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 242/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe,

originário do desarquivamento do Projeto de Lei n Q 2.260/2002,
estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos preços do leite pagos a
produtores e de venda de leite e derivados a estabelecimentos varejistas.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma
dos Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece que as empresas beneficiadas

pela Lei n Q 14.131, de 20/1212001, são obrigadas a divulgar mensalmente
o preço do leite pago aos produtores e o da venda de leite e derivados a
estabelecimentos varejistas.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise da matéria,
argumentou que a proposição é procedente, mormente quando se
considera que vivencia os princípios norteadores da ordem jurídica,
especialmente o princípio da transparência. Atesta esta Comissão que a

rÀ
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divulgação dos preços do leite facilita o controle social de práticas
comerciais relacionadas a um produto vital para o ser humano.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial relatou em seu
parecer que o projeto em tela foi proposto originalmente pela CPI do
Preço do Leite, sendo que a medida não obteve apoio de nenhuma das
partes envolvidas. Por um lado, os produtores rurais podem ser
prejudicados por ela, porquanto o projeto ameaça extinguir um benefício
fiscal que, não obstante ser concedido às empresas, acaba por beneficiá-
los. Por outro lado, as empresas podem ser prejudicadas
economicamente caso tenham que divulgar os custos de cada produto,
pois isso implica revelar a composição deles, informação
estrategicamente guardada como segredo industrial.

Com o objetivo de sanar as contrariedades trazidas pela discussão do
texto original do projeto de lei, esta Comissão ofereceu o Substitutivo n
1, que busca tornar obrigatória a inclusão do leite na merenda escolar dos
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual e incentivar o uso
do leite produzido local ou regionalmente. A Comissão declara que a
utilização do leite na merenda escolar nas redes estadual e municipais de
ensino ensejaria aumento na demanda regional de leite, com reflexos
significativos para o produtor e para a economia regional.

A proposição em apreço, aprovada na forma de substitutivo, não
ensejará significativo impacto econômico-financeiro, pelo fato de o leite
fazer parte da merenda escolar da maioria das escolas públicas e pela
possibilidade do aproveitamento dos recursos já existentes no orçamento
do Estado, para essa finalidade, para realizar a publicidade prevista.

Desse modo, entendemos que a proposição merece prosperar nesta
Casa, considerando a importância do leite de vaca como alimento diário
fundamental para a saúde da criança.

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

24212003, no 12 turno, na forma do Substitutivo n9 1, apresentado pela
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
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Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista, relator - Jayro Lessa -

Paulo Piau - Carlos Comes - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.698/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição
dos Ouros 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 este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível repercussão financeira dela decorrente, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Conceição dos Ouros imóvel constituído por um
terreno urbano com área de 2.150m2, situado naquele Município, doado
ao Estado em 1970 pelo Arcebispado Metropolitano de Pouso Alegre,
para implantação de uma escola, cujo funcionamento se deu por vários
anos, até sua desativação.

Conforme preceitua o art. 2 da proposição, o imóvel deverá ser
utilizado para a construção de uma nova unidade de ensino, indicando,
assim, o atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art.
39 prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 2 de seu
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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.

Cabe esclarecer que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por objetivo sanar erro material constatado no
art. 12 e aprimorar sua redação de conformidade com a técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.698/2005, no 12 turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Paulo Piau - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°324/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 32412003, de autoria do Deputado Leonardo

Quintão, que dispõe sobre o limite máximo de alunos por sala de aula na
rede púbhca de ensino estadual e dá outras providências, foi aprovado no
2° turno, com as Emendas n°5 1 e 2 ao vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 °
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°324/2003
Estabelece o limite máximo de alunos por sala de aula na rede pública

estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O número máximo de alunos por sala de aula na rede pública

estadual de ensino será de:
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- vinte alunos na educação infantil;

II - vinte e cinco alunos nos ciclos inicial e complementar de
alfabetização do ensino fundamental;

III - trinta e cinco alunos nos anos finais do ensino fundamental;
IV - quarenta alunos no ensino médio;
V - oito a quinze alunos, conforme a deficiência, na educação especial.
Art. 2 0 - O número máximo de alunos por sala de aula estabelecido por

esta lei poderá ser alterado, a critério da Secretaria de Estado de
Educação, em situações excepcionais, emergenciais ou transitórias.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°774/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°774/2003, de autoria do Deputado Dilzon Meio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá 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 ° 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°774/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá 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

Dores do Indaiá terreno com área de 2.000m 2 (dois mil metros
quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n°15.936, a f Is.
255 do Livro 3 0EE, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Dores do lndaiá.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo

destina-se ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Dores do lndaiá.

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, 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, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.313/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.313/2003, de autoria do Deputado Adalclever

Lopes, que institui o Dia do Yôga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.313/2003
Institui o Dia do Yôga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituído o Dia do Yõga, a ser comemorado, anualmente,

no dia 18 de fevereiro.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.429/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ° 1.429/2004, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a Política Estadual de Saúde Vocal, 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

rÃ"
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legislativa, sela dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 °
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.429/2004
Institui a Política Estadual de Saúde Vocal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituída a Política Estadual de Saúde Vocal, que tem por

objetivo a prevenção das disfonias em professores da rede estadual de
ensino.

Art. 2 0 - A Política Estadual de Saúde Vocal abrangerá:
- a assistência preventiva, por meio da rede pública de saúde;

II - a capacitação dos professores, com a realização de treinamentos
teóricos e práticos que orientem e habilitem esses profissionais quanto ao
uso adequado da voz profissionalmente;

III - a adequação do processo e do ambiente de trabalho do professor,
com o fim de reduzir seu esforço vocal e garantir seu melhor desempenho
fônico;

IV - a reabilitação dos profissionais acometidos por desordens vocais ou
laríngeas, por meio de atendimento fonoaudiológico.

Art. 3 0 - A Política Estadual de Saúde Vocal será implementada
segundo diretrizes estabelecidas em regulamento.

Art. 4 1 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.540/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.540/2005, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o
imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1 ° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 'do
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.540/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio 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

Patrocínio imóvel constituído por terreno com área de 10000m 2 (dez mil
metros quadrados), situado na Fazenda Serra Negra, Distrito de
Dourados, naquele Município, registrado sob o n°7.820, a f Is. 72 do Livro
3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se a fins sociais, em benefício da comunidade local.

Art. 2°-O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1 °.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.612/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.612/2005, de autoria do Deputado Carlos Pimenta,

que dá a denominação de Rodovia Vereador José de Souza Sobrinho à
Rodovia LMG-602, trecho que liga o Município de São João do Paraíso
ao entroncamento dos Municípios de Indaiabira e Taiobeiras, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.612/2005
Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-602 que liga o Município

de São João do Paraíso ao entroncamento dos Municípios de Indaiabira e
Taiobeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Vereador José de Souza Sobrinho o

trecho da Rodovia LMG-602 que liga o Município de São João do Paraíso
ao entroncamento dos Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
DjaIma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.650/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.650/2005, de autoria do Deputado Arlen Santiago,

que dá a denominação de Gumercindo Costa à rodovia que liga o
Município de Vargem Grande do Rio Pardo a Santo Antônio do Retiro, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.650/2005
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Vargem Grande

do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Gumercindo Costa a rodovia que liga os

Municípios de Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°2.736/2005

L4
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.73612005, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Fundação Educativa
Comunitária Pinheirense - Fundep -, com sede no Município de João
Pinheiro, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.736/2005
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa Comunitária

Pinheirense - Fundep -, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa

Comunitária Pinheirense - Fundep -, com sede no Município de João
Pinheiro.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2006.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor Ronaldo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/3/2006, a seguinte comunicação:
Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento do Sr. Osmar

Carrijo, ocorrido em 22/3/2006, em Uberlândia. (- Ciente. Oficie-se.)

rÁ



1065
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2006

ATAS
ATA DA 16? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 1 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 29/3/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Carlos Pimenta e Alencar da

Silveira Jr. e da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - 10 Pane: 1? Fase (Expediente):

Ata - Correspondência: Mensagens n2s 538 a 546/2006 (encaminham os
Projetos de Lei ns 3.099 a 3.10712006, respectivamente), do Governador
do Estado - Ofícios - Questão de ordem - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n 9 79/2006 -
Projetos de Lei ns 3.108 a 3.114/2006 - Requerimentos ns 6.316 a
6.321/2006 - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Gustavo
Valadares e da Deputada J6 Moraes; registro de presença: discursos dos
Deputados Laudelino Augusto e Weliton Prado - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Ermano
Batista - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar
- João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Ramos -

rw
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Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1 2 Parte
1? Fase (Expediente)

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

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

Correspondência
- O Deputado Doutor Ronaldo, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 2 538/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Bom Jardim de Minas.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI do
art. 90, da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem como
objetivo a instalação de um posto de saúde para atender a comunidade
local.

Tratando-se, pois, de liberação patrimonial de interesse público, solicito
dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.099/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Jardim de

ri
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Minas o imóvel que especifica, destinado à instalação de um posto de
saúde.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bom
Jardim de Minas o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados), situado no lugar denominado
Rio do Peixe, Distrito de Taboão, no Município de Bom Jardim de Minas,
registrado sob o n 2 5.770, Livro 3G, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel se destina à instalação de um posto de
saúde.

Art. 2 - 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 no parágrafo único do art. l.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 539/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no
Município de Cana Verde.

A permuta de que trata o projeto tem a justificá-lo o fato do terreno de
propriedade do Estado ter sido dividido por estrada municipal, tornando-o
inadequado para a construção de prédio público, além de situar-se na
entrada de propriedade particular.

De outra parte, o terreno a ser transferido pelo Estado vai facilitar o
acesso à propriedade dos permutantes, relevando destacar ainda que as
áreas permutadas têm a mesma dimensão. Não haverá torna para as
partes.

rs-
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A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, após vistoria dos

imóveis, recomenda a transação, que se reveste de interesse público.
Pelas razões expostas, solicito dessa augusta Casa a aprovação do

projeto.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.100/2006
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no

Município de Cana Verde.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído pela área de 2.000,00m 2, situado na
Rua Carmelita Carvalho Garcia, no Município de Cana Verde e registrado
sob o ti2 9.051, livro 3-1, f 1. 299, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Perdões, pelo imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2, a
ser desmembrado de área maior, de propriedade de Antônio Neves
Barbosa e outros, situado no lado esquerdo da estrada municipal de
acesso à cidade, registrado sob os n 2s 8.954 e 8.955, ti. 01, L2 n22, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões.

Art. 2 - A presente permuta será realizada sem torna para as partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 540/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Coronel Pacheco.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI do
art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem como
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objetivo a utilização do imóvel, prédio onde funcionou a antiga Escola
Estadual "Antônio Macedo de Moura", municipalizada em 1998, para fins
de atividades culturais, sociais e comunitárias.

Estas as razões que me conduzem a submeter ao exame de seus
Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N g 3.101/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Pacheco o

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

Coronel Pacheco o imóvel constituído pela área de 1 0.000,00m 2 (dez mil
metros quadrados), localizado no lugar denominado Ribeirão de Santo
Antônio, situado no Distrito de Agua Limpa, Município de Córrego
Pacheco, registrado sob o n 2 8.881, livro 3-H de Transcrição das
Transmissões, f Is. 117, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização de atividades
culturais, sociais e comunitárias.

Art. 2 - O imóvel descrito no art. 1 9 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 no parágrafo único
do art. l.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 541/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a redação do

rÂ
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parágrafo único do art. 1 2 da Lei flQ 15.376, de 28 de setembro de 2004,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Descoberto.

A modificação atende reivindicação da Administração Municipal de
Descoberto, que necessita aproveitar o terreno recebido em doação do
Estado para a instalação de unidade de Fisioterapia da Coordenadoria de
Saúde, Odontologia e Assistência Social, serviços considerados mais
urgentes para aquela comunidade.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se
favoravelmente à alteração solicitada pelo município, considerando os
benefícios que advirão da medida, especialmente à população mais
carente.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N 2 3.102/2006

Altera a redação do parágrafo único do art. V da Lei & 15.376, de 28
de setembro de 2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Descoberto o imóvel que especifica.

Art. 1 - O parágrafo único do arl 1 2 da Lei n2 15.376, de 28 de
setembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .................................
Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" será destinado à

instalação de unidade de Fisioterapia da Coordenadoria de Saúde,
Odontologia e Assistência Social".

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de cinco anos, contados da data de publicação desta lei, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 12.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

rÀ
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MENSAGEM N 2 542/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição do
Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Galiléia o imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado desde o ano
de 1980, quando o recebeu em doação do Município de Galiléia, cuja
Prefeitura Municipal vem administrando a Unidade de Central de Saúde lá
instalada.

A Secretaria de Estado de Saúde não tem planos para o seu
aproveitamento, razão por que a sua devolução àquele município reveste-
se de interesse público, uma vez que a Administração Municipal pretende
para o imóvel a ampliação e a implantação de programas voltados para a
saúde.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.10312006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Galiléia o imóvel que

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

Galiléia o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais constituído
de área total de 480,00m 2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados),
localizado na Rua 8 de Dezembro, Distrito de São Geraldo do Baixio,
registrado sob o n 2 R-1.860, no livro 2 de Registro Geral do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Galiléia.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' destina-se a ampliação e
implantação de projetos voltados para a saúde.

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
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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."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 543/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

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

O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do Estado
no ato de 1969, por doação de particulares. Durante anos abrigou a sede
da Escola Estadual "D. Ritinha e D. Inácia", desativada em 1994.

Ocioso o imóvel, deseja a municipalidade aproveitá-lo em atividades
culturais e comunitárias, entre outras.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, após anuência da
Pasta de Educação, manifesta-se favoravelmente à doação do imóvel,
uma vez que não tem planos para a sua utilização.

Pelas razões expostas, acolho o pleito daquele município, solicitando
dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.104/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o

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

de Espanha, o imóvel constituído pela área de 1.239,47M2, localizado no
lugar denominado Lagoa, no Povoado de Córrego da Areia, no Município
de Mar de Espanha, registrado sob o n 2 6.149, livro 3-AG de Registro

kA
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Geral, fls. 145, no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Mar
de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será utilizado em
atividades culturais, sociais e comunitárias.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 544/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Resende Costa.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere inciso VI do
art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem como
objetivo a instalação de um centro comunitário para atender a
comunidade local.

Tratando-se, pois, de liberação patrimonial de interesse público, solicito
dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.105/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o

imóvel que especifica, destinado à instalação de centro comunitário.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Resende Costa o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados), situado no lugar denominado
Curralinho, no Município de Resende Costa, registrado sob o n 1.260,
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Livro 3A, fis. 124, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Resende Costa.

Parágrafo único - O imóvel se destina à instalação de um centro
comunitário.

Art. 22 - 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 finalidade prevista no parágrafo único do art. 12.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 545/2006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição do
Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de São Francisco de Paula o imóvel que especifica.

O imóvel fora, anteriormente, doado à Fundação Tiradentes pelo
Município de São Francisco de Paula, destinado à construção de casas
para os policiais militares, o que não ocorreu até a presente data.

Considerando o fato do imóvel não atender às necessidades da Polícia
Militar de Minas Gerais, o Comando Geral da Policia Militar de Minas
Gerais, através do Ofício n 2 41874-CG/2005, manifestou de forma
favorável a reversão do domínio ao município, para edificação de uma
creche municipal, enquanto seja providenciado outro imóvel para ser
doado à PMMG.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.10612006



1075
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco de

Paula o imóvel que especifica.
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São

Francisco de Paula, o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído de área total de 1.080,00M2 (um mil e oitenta metros
quadrados), localizado na Rua Cel. Teodorinho, composta dos lotes n2s 9,
10 e 11, da quadra 36, registrado sob o n2 2-3.523, no livro 2-1 de
Registro Geral, ás fls. 299, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se a edificação
de uma creche municipal.

Art. 22 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso
de ser desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 54612006

Belo Horizonte, 29 de março de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de "Inspetor José Martinho Drumond" ao Presídio Regional
de Ribeirão das Neves.

A medida proposta tem em vista prestar à memória do Inspetor José
Martinho Drumond a homenagem de reconhecimento do Poder Público
ao servidor que, com exação, bravura e lealdade, dedicou toda a sua vida
aos serviços de segurança do Estado, legando aos pósteros exemplos de
competência e honradez no desempenho de sua árdua missão.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
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aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.107/2006
Dá a denominação de Inspetor José Martinho Drumond ao Presídic

Regional de Ribeirão das Neves.
Art. 1- O Presídio Regional de Ribeirão das Neves passa a denominar

Inspetor José Martinho Drumond.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Sepúlveda Pertence, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
solicitando informações para instruir a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n g 3.687 proposta pela Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil - Adepol - Brasil.

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n Q 5.200/2005,
do Deputado Sargento Rodrigues. (- Anexe-se ao Requerimento n2
5.200/2005.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Secretário de Agricultura, acusando recebimento
de convite da Comissão de Política Agropecuária para participar de
audiência pública na Câmara Municipal de Santos Dumont para debater o
Projeto de Desenvolvimento da Bacia Leiteira desse Município, e
informando da impossibilidade de seu comparecimento. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 5.833/2005, da Deputada Maria
Tereza Lara.

Do Sr. Celestino Secco, Presidente da União de Parlamentares do
Mercosul - UPM -, convidando o Presidente da Casa para reunião da
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Diretoria da UPM, a realizar-se nos dias 31/3 e 1/4/2006, na sede da
entidade, em Buenos Aires, Argentina. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. José Távora, Presidente da Unale, encaminhando convite para o
XIII Congresso Latino-Americano de Sexologia e Educação Sexual.

Do Sr. Paulo Antônio Soares, Presidente da Câmara Municipal de
Caldas, encaminhando cópia do Requerimento n 2 9/2006, aprovado
nessa Casa Legislativa.

Do Sr. Celso Antônio da Silva, Prefeito Municipal de Confins,
informando da impossibilidade de sua presença em audiência pública da
Comissão de Transporte marcada para 281312006. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Antônio Carlos Silva Nunes, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando cópia do Requerimento & 108/2006, aprovado
nessa Casa Legislativa. (- A Comissão de Administração Pública.)

De Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando informações referentes ao Convênio n 2 12412005 e a
liberação de recursos financeiros. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, prestando
informações relativas ao Requerimento n2 5.097/2005, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas do Estado (3), encaminhando cópia dos
convênios que menciona realizados por essa Secretaria. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Roberval Juarês de Andrade, Diretor-Técnico da Emater-MG,
prestando informações relativas aos Requerimentos ns 5.834, 5.872 e
5.876/2005, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da CEF
(2), notificando da prorrogação da vigência dos Contratos de Repasse
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OGU ns 167.052-42/2004 e 164.834-24/2004, assinados,
respectivamente, com as Secretarias de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e de Turismo. (- 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 Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações relativas
ao Requerimento n 2 5.949/2005, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Regina Ferreira de Lima Ramos, Coordenadora Regional do
lpsemg em Pará de Minas, solicitando que o § 2 Q do art. 17 do Projeto de
Lei n2 2.916/2006 não seja aprovado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
2.916/2006.)

Da Sra. Regina Maria Batista, Chefe de Gabinete do Superintendente
Regional da Codevasf, em Montes Claros, prestando informações
relativas ao Requerimento n2 5.851/2005, da Comissão de Meio
Ambiente.

Do Sr. Jorge Rubez, Presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Leite, solicitando sejam feitas correções na lei que trata da
rotulagem de produtos lácteos e comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Do Sr. Fernando Pinheiro Moreira, Secretário Executivo da Associação
Mineira de Silvicultura, manifestando repúdio pelo ato de vandalismo
praticado pelas mulheres da Via Campesina. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, seguindo as

orientações de V. Exa., este Deputado, mais uma vez, traz a esta Casa
quatro requerimentos dos quais farei a leitura neste momento. E de
fundamental importância e cumpro o Regimento Interno da Casa.

Sr. Presidente, o primeiro requerimento é o seguinte: "O Deputado que
este subscreve requer de V. Exa., nos termos do parágrafo único do art.
141 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que a Emenda à

rs
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Constituição n 2 73/2004, cujo primeiro signatário é este parlamentar, seja
incluída na Ordem do Dia para a apreciação do Plenário, uma vez que
preenche os requisitos regimentalmente dispostos".

O segundo requerimento: "O Deputado que este subscreve requer de V.
Exa., nos termos do parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, que a Emenda à Constituição n 9 76/2004, cujo
primeiro signatário é este parlamentar, seja incluída na Ordem do Dia
para a apreciação do Plenário, uma vez que preenche os requisitos
regimentalmente dispostos".

O terceiro requerimento: "O Deputado que este subscreve requer de V.
Exa., nos termos do parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, que a Emenda à Constituição n 2 45/2003, cujo
primeiro signatário é este parlamentar, seja incluída da Ordem do Dia
para a apreciação do Plenário, uma vez que preenche os requisitos
regimentalmente dispostos".

O quarto requerimento: "O Deputado que este subscreve requer de V.
Exa., nos termos do parágrafo único do art. 141 do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, que a Emenda à Constituição n 2 11/2003, cujo
primeiro signatário é este parlamentar, seja incluída na Ordem do Dia
para a apreciação do Plenário, uma vez que preenche os requisitos
regimentalmente dispostos".

Sr. Presidente, informo ainda a V. Exa. que, além de fazer a leitura
desses quatro requerimentos, seguindo também a orientação de V. Exa.,
repassei outros três requerimentos e cópias ao Secretário-Geral da Mesa,
o Sr. Eduardo Moreira, que assessora diretamente V. Exa. Portanto, V.
Exa. já tem os outros três requerimentos em que solicito informações.

Por último, seguindo o Regimento Interno desta Casa, protocolarei um
requerimento para que V. Exa. tome as providências cabíveis.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Sargento Rodrigues, esses
requerimentos estão sendo protocolados hoje?

• Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente.
• Sr. Presidente - Os requerimentos anteriores, os quais V. Exa.

entregou ao Secretário-Geral da Mesa, já estão protocolados?
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O Deputado Sargento Rodrigues - Aliás, há um requerimento cujo

pedido de informação é desde 2004.
• Sr. Presidente - O protocolo é de 2004?
• Deputado Sargento Rodrigues - Sim.
• Sr. Presidente - Existe algum outro requerimento que tem protocolo

com anterioridade?
O Deputado Sargento Rodrigues - Um projeto de minha autoria, de

2003.
• Sr. Presidente - V. Exa. já o trouxe?
• Deputado Sargento Rodrigues - Também está com o Secretário-Geral

da Mesa.
• Sr. Presidente - Há outros requerimentos ou são apenas esses dois?
• Deputado Sargento Rodrigues - São dois requerimentos.
• Sr. Presidente - São dois requerimentos anteriores e quatro de hoje?
• Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente.
• Sr. Presidente - A Presidência determina que se cumpra o Regimento

Interno.
22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 9 79/2006
Estabelece normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado

anualmente pelo Estado em ações e serviços de saúde e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Esta lei complementar estabelece as normas de cálculo do

montante mínimo a ser aplicado anualmente pelo Estado em ações e
serviços públicos de saúde e as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde na esfera estadual.

Art. 2 - Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos
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estabelecidos nesta lei complementar, considerar-se-ão como despesas
com ações •e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, que atendam,
simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 70 da Lei n2 8.080, de
19 de setembro de 1990, e no art. 2 2 do Código Estadual de Saúde, e às
seguintes diretrizes:

- sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário
e gratuito;

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados no
Plano de Saúde do Estado; e

III - sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se
confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que
atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes
sobre as condições de saúde.

Art. 32 - Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal,
do art. 6 da Lei n2 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2 Q desta
lei complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos
mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e
serviços públicos de saúde as referentes a:

- vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de

complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de
deficiências nutricionais;

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema único de Saúde -
SUS-;

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade
promovidos por instituições do SUS;

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos
serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e
hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;

VI - ações de saneamento básico próprio do nível domiciliar ou de
pequenas comunidades, desde que aprovadas pelo Conselho Estadual
de Saúde;

rÀ



1082
VII - ações de manejo ambiental vinculadas diretamente ao controle de

vetores de doenças;
VIII - gestão do sistema público de saúde e operação das unidades

prestadoras de serviços públicos de saúde;
IX - investimentos na rede física do SUS, que inclui a execução de

obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de
estabelecimentos de saúde;

X - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas
do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de
saúde; e

Xl - remuneração de pessoal ativo em exercício na área de saúde,
incluindo os encargos sociais.

Parágrafo único - Serão consideradas na apuração dos recursos
mínimos de que trata esta lei complementar as despesas do Estado com
amortização e encargos financeiros referentes a operações de crédito
destinadas ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde,
cujos recursos tenham sido efetivamente aplicados entre 1 Q de janeiro de
2000 e a data da publicação desta lei.

Art. 4 - Não constituem despesas com ações e serviços públicos de
saúde, para fins de apuração dos recursos mínimos de que trata esta lei
complementar, aquelas realizadas com:

- pagamento de inativos e pensionistas, inclusive os da saúde;
II - pessoal ativo da área de saúde, quando em atividade alheia à

respectiva área;
III - serviços mantidos preferencialmente para o atendimento de

servidores ativos e inativos, civis e militares, bem como dos respectivos
dependentes e pensionistas;

IV - alimentação escolar e outros programas de alimentação, ainda que
executados em unidades do SUS, ressalvado o disposto no inciso II do
art. 39 desta lei complementar;

V - ações de saneamento básico em Municípios em que os serviços
sejam implantados ou mantidos com recursos provenientes de fundo
específico, taxas, tarifas ou preços públicos;

lA



1083
VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;
VII - preservação e correção do meio ambiente realizadas pelos órgãos

de meio ambiente do Estado e por entidades não governamentais;
VIII - ações de assistência social;
IX - obras de infra-estrutura urbana, ainda que realizadas para

beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde; e
X - ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que

não os especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar
ou vinculados a fundos específicos.

Art. 5 - O Estado aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos
de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos
a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, incisos 1, alínea 'a", e II, da Constituição Federal, deduzidas as
parcelas que forem transferidas aos Municípios.

Art. 62 - Para efeito do cálculo da base da receita prevista no art. 52
desta lei complementar, devem ser considerados os recursos decorrentes
da dívida ativa, da multa e dos juros de mora provenientes dos impostos
e da sua respectiva dívida ativa.

Art. 72 - O Estado repassará recursos aos Fundos Municipais de Saúde,
para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, por meio
de contas especiais mantidas em instituição financeira oficial.

Parágrafo único - Os repasses referidos no "caput" serão realizados aos
Fundos Municipais de Saúde, de forma direta, regular e automática, em
conformidade com a programação elaborada pelo Fundo Estadual de
Saúde e aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde.

Art. 82 - O Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei n 2 11.983, de
14 de novembro de 1995, constituirá unidade orçamentária gestora dos
recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados
os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas à Secretária
de Estado de Saúde, e será mantido em funcionamento junto a órgão
vinculado ao SUS da administração direta do Estado.

AI. 92 - Os recursos de que trata esta lei complementar, enquanto não
empregados na sua finalidade e ressalvados os casos previstos em lei,

L	1
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deverão ser aplicados em conta vinculada mantida junto a instituição
financeira oficial, sob a responsabilidade do gestor de saúde e de acordo
com a legislação específica em vigor.

Art. 10 - O rateio dos recursos do Estado aos Municípios para ações e
serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de
necessidades de saúde da população e levará em consideração as
dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de
capacidade de oferta de ações e serviços de saúde, respeitado o
princípio de igualdade de recursos para necessidades iguais.

§ 1 - O Plano Estadual de Saúde deverá explicitar a metodologia de
alocação dos recursos estaduais nos Municípios e a previsão anual de
recursos para cada Município, pactuadas na Comissão Intergestores
Bipartite e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde.

§ 2 - O gestor do Fundo Estadual de Saúde, por meio de relatórios
periódicos, manterá o Conselho Estadual de Saúde e o Tribunal de
Contas informados sobre o montante de recursos previsto para
transferência do Estado para os Municípios, com base na habilitação da
gestão e na prestação de serviços pela rede conveniada e contratada do
SUS, bem como o efetivamente realizado.

Art. 11 - Para a fixação inicial dos recursos mínimos a que se refere
esta lei complementar, serão consideradas as estimativas constantes na
lei orçamentária.

Parágrafo único - Os valores fixados na forma do "caput" serão
apurados e ajustados a cada quadrimestre, de acordo com o
comportamento da arrecadação.

Art. 12 - Para fins de aferição da aplicação dos recursos mínimos a que
se refere esta lei complementar, serão consideradas:

- as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
II - as despesas inscritas em Restos a Pagar até o limite de

disponibilidade de caixa, no Fundo Estadual de Saúde e nas unidades
orçamentárias do Gestor Estadual do SUS, provenientes dos recursos
previstos nos arts. 52 e 6.

AI. 13 - A aplicação de recursos em ações e serviços de saúde em
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valor abaixo do mínimo previsto nesta lei complementar obriga o
acréscimo corrigido da diferença ao montante mínimo devido no exercício
subseqüente ao da apuração da diferença, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

Parágrafo único - Aplica-se ainda o disposto no "caput" sempre que o
cancelamento ou a prescrição de Restos a Pagar comprometa a
aplicação do montante mínimo em ações e serviços públicos de saúde.

Art. 14 - Ficam vedadas a limitação de empenho e a movimentação
financeira que comprometam a aplicação dos recursos mínimos previstos
nesta lei complementar.

Art. 15 - E vedado ao Estado excluir da base de cálculo da receita de
que tratam os arts. 5 Q e 62 quaisquer parcelas de impostos ou
transferências previstas no art. 198, § 2, II, da Constituição da República,
inclusive aquelas vinculadas a fundos ou despesas, quando da apuração
dos recursos mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde.

Art. 16 - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano
Plurianual de Ação Governamental, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a
Lei Orçamentária Anual e o plano de aplicação dos recursos em ações e
serviços públicos de saúde serão elaborados de modo a dar cumprimento
ao disposto nesta lei complementar.

§ l - O processo de planejamento e orçamento será ascendente e
deverá partir das necessidades de saúde da população em cada região,
com base no perfil epidemiolôgico, demográfico e socioeconômico, para
definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os
respectivos custos.

§ 2 - Os planos e metas regionais resultantes das pactuações
intermunicipais constituirão a base para os planos e metas estaduais, que
promoverão a eqüidade inter-regional.

§ 32 - Caberá ao Conselho Estadual de Saúde deliberar sobre as
diretrizes para o estabelecimento de prioridades perante os limites de
recursos.

Art. 17 - O poder público dará ampla divulgação, inclusive em meios
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eletrônicos de acesso público, das prestações de contas da saúde, para
consulta e apreciação dos cidadãos e da sociedade, com ênfase no
seguinte:

- explicitação, na prestação de contas anual, do cumprimento do
disposto nesta lei complementar;

II - exposição do relatório de gestão do SUS;
III - avaliação do Conselho Estadual de Saúde sobre a gestão do SUS.
Parágrafo único - A transparência e a visibilidade serão asseguradas,

também, mediante incentivo à participação popular e à realização de
audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do
Plano Plurianual de Ação Governamental, do Plano Estadual de Saúde e
do orçamento anual.

Art. 18 - Os órgãos e entidades da administração direta e indireta
adotarão instrumentos de registro contábeis que garantam a segregação
das despesas quanto à execução das ações e serviços públicos de
saúde.

Art. 19 - A prestação de contas a que se refere o art. 56 da Lei
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000, evidenciará o cumprimento
do disposto nesta lei complementar.

Art. 20 - As receitas e despesas com ações e serviços públicos de
saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim
como no demonstrativo específico no Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, de que trata o art. 52 da Lei Complementar & 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 21 - O Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, o
sistema de auditoria do SUS e o Conselho Estadual de Saúde fiscalizarão
o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase nos
seguintes aspectos:

- execução do plano de saúde anual;
II - alcance das metas para a saúde estabelecidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias;
III - aplicação dos recursos mínimos vinculados à saúde, de acordo com

as normas previstas nesta lei complementar;
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IV - transferências dos recursos aos Fundos Municipais de Saúde;
V - aplicação dos recursos do SUS, especialmente no que se refere aos

montantes mínimos vinculados às ações e serviços públicos de saúde; e
VI - destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

adquiridos com recursos vinculados à saúde.
Art. 22 - O poder público implementará sistema de informações sobre

orçamento público em saúde, com as seguintes características:
- processos informatizados de declaração, armazenamento e extração

dos dados;
II - disponibilidade do programa de declaração;
III - publicidade dos dados declarados e dos indicadores calculados;
IV - realização de cálculo automático dos recursos mínimos aplicados

em ações e serviços públicos de saúde previstos nesta lei complementar;

V - presença de mecanismos que promovam a correspondência dos
dados declarados no sistema e os demonstrativos contábeis publicados
pelos demais entes da Federação.

Art. 23 - O Conselho Estadual de Saúde avaliará, a cada quadrimestre,
o relatório do gestor da saúde sobre a execução desta lei complementar e
a sua repercussão nas condições de saúde da população e na qualidade
dos serviços de saúde do SUS.

Parágrafo único - A avaliação de que trata o "caput" será encaminhada
ao Chefe do Poder Executivo, com indicações quanto à adoção de
medidas corretivas e contribuições para a formulação das políticas de
saúde.

Art. 24 - O Estado prestará cooperação técnica aos Municípios para a
implementação do disposto no art. 198, § 2, da Constituição da
República.

Art. 25 - O Estado prestará cooperação técnica e financeira aos
Municípios para a modernização dos respectivos Fundos de Saúde, com
vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar.

Art. 26 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Edson Rezende
Justificação: O projeto de lei complementar apresentado tem por

objetivo regulamentar o art. 196, § 3, da Constituição da República, no
âmbito do Estado.

Trata-se de uma legislação que, a rigor, deveria ser editada pela União.
Ocorre que, já há alguns anos, estão tramitando no Congresso Nacional
proposições com tal objetivo e, até o momento, ainda que esgotado o
prazo estabelecido no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, nada foi aprovado. Entendemos,
então, que se trata de situação em que cabe ao Estado usar a
prerrogativa determinada no art. 24, § 3, da Constituição da República,
segundo a qual, "inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão competência legislativa plena, para atender suas
peculiaridades". E precisamente o caso em comento. Note-se, a
propósito, que a lei requerida pela Constituição se insere precisamente na
competência determinada pelos incisos 1 e XII de seu art. 24, já que se
trata de norma que envolve defesa da saúde e direito financeiro.

Ausente a lei federal contendo normas gerais, nasce a competência
legislativa estadual, com o objetivo de atendimento a uma situação
concreta e peculiar vivida pelo Estado, qual seja a inexistência de regra
determinando, com exatidão, os parâmetros segundo os quais a norma
constitucional acerca da aplicação de recursos mínimos em saúde deverá
ser cumprida. E campo da chamada competência supletiva, que aparece
em virtude da inércia da União em editar legislação contendo normas
gerais acerca das matérias enumeradas no art. 24 da Norma
Fundamental. Neste particular, já decidiu o STF que "enquanto não
sobrevier a legislação de caráter nacional, é de admitir a existência de um
espaço aberto à livre atuação normativa do Estado membro, do que
decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da
faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 30, da Carta Política".

No caso em questão, o § 3 2 do art. 198 da Constituição da República
exige que lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco
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anos, estabeleça os percentuais mínimos que o Estado aplicará,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, derivados da
aplicação de percentuais do produto da arrecadação dos impostos a que
se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
incisos 1, alínea 'a", e II, deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos Municípios, e as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde.

Cabe observar que a legislação a ser editada, tal como proposta, tem a
natureza de norma geral, sendo matéria inserida na órbita do art. 24 da
Carta Magna, já que se refere a direito financeiro e a proteção e defesa
da saúde. A posição da doutrina é pacífica a esse respeito, bem como a
de nossos tribunais. Veja-se a posição do STF em julgados dessa
natureza:

"O art. 24 da CE compreende competência estadual concorrente não
cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2) e competência estadual
concorrente cumulativa (art. 24, § 32). Na primeira hipótese, existente a lei
federal de normas gerais (art. 24, § 1), poderão os Estados e o DF, no
uso da competência suplementar, preencher os vazios da lei federal de
normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24, § 2);
na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei federal
de normas gerais, exercer a competência legislativa plena para atender a
suas peculiaridades (art. 24, § 32)". (ADI 3.098, Rei. Mm. Carlos Velloso,
DJ de 10/3/2006).

"Custas dos serviços forenses: matéria de competência concorrente da
União e dos Estados (CF, 24, IV), donde restringir-se o âmbito da
legislação federal ao estabelecimento de normas gerais, cuja omissão
não inibe os Estados, enquanto perdure, de exercer competência plena a
respeito (CF, ad. 24, § 3 e 42)." (ADI 1.926-MC, Rei. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 10/9/99.)

"Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - Disciplina.
Mostra-se constitucional a disciplina do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores mediante norma local. Deixando a União de editar
normas gerais, exerce a unidade da federação a competência legislativa
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plena - § 3 9 do artigo 24, do corpo permanente da Carta de 1988 -,
sendo que, com a entrada em vigor do sistema tributário nacional, abriu-
se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a via da
edição de leis necessárias à respectiva aplicação - § 3 do artigo 34 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988." (AI
167.777-AgR, Rei. Mm. Marco Aurélio, DJ de 9/5/97).

Observe-se, nestes casos, que a necessidade de haver lei editada pela
União (ou lei complementar, como no último exemplo) contendo normas
gerais não pode, a juízo do STF, impedir a legislação plena estadual, a
fim de atender a seus interesses, conforme os ditames da Constituição da
República, especialmente os que tratam da construção de seu pacto
federativo.

Note-se, ademais, que o projeto não incide sobre iniciativa reservada, já
que não afeta a independência e harmonia entre os Poderes, estando
livre das amarras estabelecidas no art. 66 da Constituição mineira. Além
disso, não gera despesa, já que se limita a estabelecer normas a respeito
da realização de despesa já prevista constitucionalmente e de
observância obrigatória pelo Estado membro.

A regulamentação proposta está de acordo com as diretrizes fixadas
pelo Conselho Nacional de Saúde, especialmente com a Resolução 322,
de 8/5/2003, bem como se ajusta ao debate mais recente que vem se
realizando entre os setores interessados no tema. Seu objetivo é o de
simplesmente determinar, para fins de aplicação dos recursos
constitucionalmente assegurados à saúde, que despesas poderão ser
consideradas para tal cômputo. Acrescenta, ainda, regras para a
manipulação de recursos no âmbito do Sistema único de Saúde,
especialmente para transferências interfederativas, bem como acerca da
publicidade, transparência, fiscalização e controle dessas aplicações de
verbas públicas. A esse respeito, anexamos cópias do regramento
infralegal sobre o tema, a Resolução do CNS e a Instrução do TCE, bem
como tabelas contendo dados financeiro-orçamentários sobre a matéria.

Cumpre observar que, em relação tanto às normas do CNS quanto às
do TCE, o Estado tem cometido deslizes em sua execução orçamentária,
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ao longo dos últimos anos. Em 2004, por exemplo, foram anotadas no
Relatório Técnico da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Tribunal de Contas do Estado diversas irregularidades,
que motivaram ressalvas apresentadas pelo Auditor responsável quando
da análise da prestação de contas do Governador para o exercício de
2004. De acordo com esse relatório, "respeitadas as determinações
constitucionais e infraconstitucionais, os seguintes gastos, em principio,
não são compatíveis com as ações e serviços públicos de saúde, em
parte ou em sua totalidade": as despesas com aposentados, encargos
sociais com aposentados, precatórios e sentenças judiciais, despesas de
exercícios anteriores, táxis, passes, pedágio, recepções, hospedagem,
festividades, homenagens, multas e serviços de divulgação, todos
constantes da prestação de contas do Governador, totalizando mais de
R$161.000.000,00. Este é apenas um exemplo de problemas que têm
decorrido da regulamentação ausente. Com  este projeto de lei
complementar, pretendemos suprir essa lacuna e fornecer ao Estado,
especialmente ao Executivo, encarregado de realizar a política pública de
saúde, bem como a toda a sociedade, a indispensável segurança jurídica
nesse tema, assim como uma efetiva melhora em nossos padrões de
ações e serviços de saúde pública.

Trata-se, portanto, de proposição que merece a plena acolhida desta
Casa, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares para a
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.108/2006
Declara de utilidade pública a Santa Casa Municipal de Saúde de

Pimenta, com sede no Município de Pimenta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa Municipal de

Saúde de Pimenta, com sede no Município de Pimenta.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: A Santa Casa Municipal de Saúde de Pimenta, com sede

no Município de Pimenta, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como finalidade precipua prestar assistência médico-hospitalar àqueles
que dela necessitem, dentro de modernos padrões técnico-científicos;
proporcionar meios para o aperfeiçoamento de médicos, enfermeiros,
outros profissionais e estudantes ligados à assistência médico-hospitalar;
realizar e proporcionar meios para o desenvolvimento de pesquisas
científicas; concorrer para a promoção da educação sanitária; e promover
a reabilitação do incapacitado físico e a assistência à maternidade e à
infância.

A referida entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Assim, visto que desenvolve um trabalho
social, torna-se justo declará-la de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI NO3.109/2006
Dá a denominação de Rodovia Otacílio Bonamichi ao trecho da Rodovia

MG-295 que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica denominado Rodovia Otacílio Bonamichi o trecho da

Rodovia MG-295 que liga o Município de Inconfidentes à MG-290.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Em homenagem a Otacílio Bonamichi, filho tão ilustre do

Município sul-mineiro de Inconfidentes, que ganhou o reconhecimento e o
apreço de seus conterrâneos, é que se propõe que o trecho da Rodovia
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MG-295 que liga Inconfidentes à Rodovia MG-290 receba o seu nome.
Homem de muita coragem, trabalho era o seu lema numa era de

grandes dificuldades, sem infra-estrutura - cavalo era o único meio de
transporte daquela região. Não havia malha viária e o norte era o
caminho marcado pelas passadas dos cavalos dos tropeiros.

Otacílio Bonamichi era pessoa de caráter inatingível, de personalidade
inabalável e de um carisma como nunca se viu, dotado de autenticidade e
sensatez ímpares, pai zeloso, esposo fiel, conselheiro, amigo de todas as
horas. De sua experiência vasta e bravura hoje nos orgulhamos; em seus
exemplos nos pautamos; seus incomparáveis feitos fazem parte de uma
era que jamais terá fim. Pelos seus caminhos trilham seus descendentes
que, com lisura, enaltecem o nome do genitor e fazem a grandeza de
Minas e do Brasil.

Assim, tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta
e, com certeza, encontrará eco em toda a população, em virtude das
notórias qualidades e dos importantes serviços por ele prestados à
comunidade, que sempre o respeitou.

Otacílio Bonamichi faleceu em 2005, no Município de Inconfidentes.
Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta

nossa proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI NO3.110/2006
Declara de utilidade pública o Crie - Centro de Integração Especial -,

com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Crie - Centro de

Integração Especial -, com sede no Município de Extrema.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Crie - Centro de Integração Especial -, do Município de
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Extrema, é sociedade civil sem fins lucrativos, de caracteres assistencial,
educacional e cultural, que objetiva promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania, através da articulação, junto ao poder
público, de políticas que lhes garantam o pleno gozo de seus direitos.

Como está disposto em seu estatuto social, o Crie - Centro de
Integração Especial -, ao organizar campanhas de valorização, realizar
estudos afetos à causa dos portadores de deficiência e prestar-lhes
serviços gratuitos e permanentes, pratica atividades de reconhecido
interesse público.

Fundada em 15/4/91, a referida entidade cumpre todos os requisitos
exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.111/2006
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de lpuiúna,

com sede no Município de lpuiúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de lpuiúna, com sede no Município de lpuiúna.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Maria Olivia
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Ipuiúna é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade manter o Hospital da
Santa Casa de Misericórdia, que presta serviços a doentes pobres do
Município, sem distinção de idade, sexo, nacionalidade, credo religioso ou
opinião política, mantém ambulatório para atendimento a pessoas que se
tratam em seus domicílios e não possuem recursos, mantém aposentos
para tratamento de doentes pagantes, cuja receita garante melhoria e
desenvolvimento do Hospital, mantém instituições de fins paralelos à
atividade principal, como escolas de enfermagem e assemelhados.
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A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N93.112/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores

da Vila São Sebastião e Adjacências, com sede no Município de Campo
Belo.

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

dos Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Vila São

Sebastião e Adjacências é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover o desenvolvimento do bairro e
o bem-estar dos moradores; proporcionar aos associados atividades
cívicas, recreativas e culturais; atuar na defesa e garantia dos direitos de
seus associados; promover a união da comunidade, por meio de
encontros, debates e palestras sobre problemas comuns; obter a
coordenação efetiva dos membros da comunidade para os fins a que se
destina; prestar auxílios e assistência às famílias e pessoas carentes;
atuar na garantia dos direitos humanos; promover a qualidade de vida
das famílias, por meio de ações efetivas sobre os cuidados básicos com a
saúde, educação, assistência social, meio ambiente e inserção no
mercado de trabalho; elaborar e executar programas de inclusão social; e
incentivar e promover o esporte, a arte, a cultura e o lazer da
comunidade.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
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pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.113/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos e

Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede no Município de
Campo Belo.

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

dos Amigos e Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Maria Olívia
Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do

Alto das Mercês e Adjacências é uma entidade civil sem fins lucrativos
que tem por finalidades proporcionar aos associados atividades cívicas,
recreativas e culturais; prestar auxílios e assistência social às famílias e
pessoas carentes; promover a união dos moradores dos Bairros Alto das
Mercês e Vila Escolástica, através do debate de problemas comunitários
e busca de opções que visem ao desenvolvimento da comunidade;
celebrar acordos, contratos ou convênios com órgãos ou instituições
públicas ou privadas, com a finalidade de trazer melhorias para a
comunidade; atuar na garantia dos direitos através da participação ativa
no combate aos malefícios da humanidade; promover a qualidade de vida
das famílias; promover a proteção à saúde da família, da maternidade, da
infância e da velhice; combater a fome e a pobreza, através de
campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos e integração com
órgãos e entidades em programas de geração de emprego e renda;
proteger o meio ambiente, através de integração com entidades afins.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
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pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N23.114/2006
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Cônico Paternon -

ACCP -,-com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

Cônico Paternon - ACCP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 10/8/2004, a Associação Cultural Cônico

Paternon - ACCP - é uma associação sem fins lucrativos, que tem como
finalidade desenvolver projetos comunitários e culturais.

A ACCP tem como objetivos contribuir como um espaço de divulgação
dos conhecimentos e saberes em educação popular; construir uma
sociedade mais justa e democrática, respeitando os direitos a uma vida
digna e acesso ao trabalho, saúde, educação e moradia; combater a
fome e pobreza e promover atividades sociais, culturais e esportivas
como forma de exercício da cidadania.

Pelos motivos expostos acima, contamos com o apoio dos nobres
colegas para que o título declaratório de utilidade pública estadual seja
concedido à Associação.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.316/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja formulado

voto de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil pelo
transcurso do 198 aniversário de sua criação. (- A Comissão de
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Segurança Pública.)

N 2 6.317/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Maurício Azêdo, Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa - ABI -, pelo transcurso do 98
aniversário de sua criação. (- A Comissão de Transporte.)

N 2 6.318/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Instituto Nacional de Meteorologia - lnmet -
pelo transcurso do Dia do Meteorologista. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N 9 6.319/2006, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal,
por sua posse como Presidente da Federação Nacional das Apaes. (- A
Comissão do Trabalho.)

N 2 6.320/2006, do Deputado Marlos Fernandes, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Cafeicultores de
Araguari pela realização da FeniCafé - Edição 2006. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N 6.321/2006, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja concedido o título
de Cidadão Honorário do Estado ao artista Martinho da Vila. (- A
Comissão de Cultura.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
• Deputado Gustavo Valadares - Cumprimento o Deputado Rêmolo

Aloise, grande amigo, que, de forma brilhante, vem conduzindo os
trabalhos do Plenário desta Casa; o Deputado Elmiro Nascimento, 3Q
Secretário, colega de partido; as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados.

Ontem tentei solicitar uma questão de ordem para citar um fato ocorrido
na segunda-feira, em Brasília. Não foi comentada por nenhum de nossos
pares a queda do último pilar de sustentação do Presidente Lula, o ex-
Ministro Antônio Palocci, que, de forma truculenta, não diferente do que
vem fazendo o governo federal, perseguiu um caseiro, que, de forma
sincera e transparente, declarou que havia visto o Ministro numa mansão

WC
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em Brasília. Essa mansão estava sendo utilizada por membros do PT
para fazer "lobby" sobre diversos assuntos que estavam sendo tratados
no Congresso Nacional e pelo governo federal; todavia esse assunto
passou a ser secundário. Ontem à tarde, tivemos a oportunidade e a
satisfação de ouvir a manifestação do Governador Aécio Neves, que se
recandidatará à eleição, a mais um mandato no governo de Minas Gerais.
Além de citar as mazelas que vêm ocorrendo em Brasília, temos de
mencionar nossa alegria e entusiasmo ao recebermos essa notícia. E
uma satisfação de todos nós, parlamentares mineiros, pelo menos da
maioria, e do povo de Minas.

Registramos nossa satisfação e otimismo pela decisão acertada desse
grande líder. Aliás, um líder de envergadura nacional, quando Deputado
Federal por Minas Gerais, quando Líder do PSDB, no Congresso
Nacional, quando Presidente da Câmara dos Deputados e, atualmente,
como o maior gestor público do País.

Estes três anos e três meses de mandato do Governador Aécio Neves
demonstram que ele é, sem dúvida alguma, o grande exemplo a ser
seguido pelos futuros e pelos atuais administradores do País. Como Líder
do PFL nesta Casa, sinto-me na obrigação de estar aqui nesta tribuna
hoje fazendo ecoar, nos quatro cantos do nosso Estado, a satisfação do
PFL em participar de um projeto já vitorioso, que teve como bandeira
principal a sinceridade, a transparência, a responsabilidade do discurso e,
acima de tudo, a gestão competente, voltada para o desenvolvimento de
Minas Gerais e do seu povo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Gustavo
Valadares, uma das mais brilhantes revelações desta Legislatura, quero
unir-me a V. Exa. Somos dois Deputados que exercem o primeiro
mandato. Permito-me unir a V. Exa. também na juventude; somos dois
jovens Deputados. O Governador Aécio Neves é um exemplo para nós,
um exemplo para o País. De fato, V. Exa. foi extremamente feliz. Temos
motivos de sobra para nos preocupar com o cenário nacional. De maneira
séria e responsável, temos de ser combativos para buscar opções para o
Pais, mas devemos seguir o exemplo desse grande líder mineiro, que,
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com serenidade e responsabilidade, vem conduzindo Minas para um
tempo de desenvolvimento. Isso é inegável. Sou Secretário-Geral do
PSDB e tenho a honra de ter essa missão, mas vejo o momento de uma
maneira suprapartidária. Acompanhei de perto a surpresa de alguns
quando viram a manifestação do Governador e de algumas pessoas
ligadas a ele. Seria uma situação bastante segura e cômoda um jovem
brilhante e muito respeitado no Congresso Nacional candidatar-se ao
Senado. Ele foi um dos responsáveis por uma das gestões mais
eficientes da Câmara dos Deputados. Certamente, teria uma eleição
segura para Senador, com oito anos de mandato, além de ter a
possibilidade de disputar a Presidência da República sem precisar
afastar-se do mandato. Enfim, teve todo um cenário de céu de brigadeiro.
Mas, com seu espírito público, o Governador recebeu o apelo de mais de
700 Prefeitos - destaca-se aqui a condição suprapartidária do homem
conciliador e do Governador, que tem feito uma gestão sabendo respeitar
todos, haja vista a manifestação expressiva de Prefeitos do PT, do
PMDB, do PFL e de todos os partidos desejando que ele dê seqüência ao
trabalho sério.

Portanto me uno a V. Exa. para dizer que o Governador optou pelo
melhor caminho para Minas, não necessariamente o melhor ou o mais
cômodo para ele. Mas, como está acostumado com a luta em prol do
interesse público, ele optou pelo caminho que é melhor para o Estado.
Com certeza, esse caminho é a sua reeleição, é dar seqüência,
aperfeiçoar e aprofundar o seu trabalho. Estamos recebendo hoje, em
Minas, autoridades do mundo inteiro, que reconhecem a seriedade da
gestão pública que está sendo feita, trazendo alguns milhões de dólares
para investir no Estado.

Parabéns, Deputado Gustavo. Realmente, temos de seguir o nosso
grande líder, Governador Aécio Neves.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Caro Líder do meu partido,
Deputado Gustavo Valadares, da mesma forma como bem disse o nobre
colega Domingos Sávio, venho aqui para me unir não a vocês, mas à
grande parte dos sentimentos dos mineiros. Ontem, quando declarou ser
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candidato à reeleição, o Governador Aécio Neves deixou marcado dois
fatos importantes. O primeiro é que não tenho dúvida alguma de que, nas
urnas de 1 2 de outubro, os mineiros terão a oportunidade de permitir que
esse Governador dê seqüência, nos próximos quatro anos, ao belo
trabalho que vem fazendo no Estado.

Como todos sabem, o Governador pôs em dia as contas do Estado e
vem aplicando os recursos necessários para melhorar o acesso aos
Municípios mineiros. Além disso, vem investindo na área de saúde, de
esportes, de edificação rural, entre outras; e conseguiu resgatar a
dignidade de Minas Gerais no cenário nacional.

Caro Líder Gustavo Valadares, mais do que essa declaração do
Governador, o momento é de refletirmos. Quem sabe o Brasil também
ganhou com esse comunicado de ontem. Se for da vontade do povo
brasileiro, daqui a quatro anos o Governador Aécio Neves estará no
Palácio do Planalto.

Caro Presidente Rêmolo Aloise, mais do que estar no Palácio do
Planalto será a oportunidade de mostrar a maneira correta e honesta de
governar para o governo que lá se encontra, marcado pela corrupção,
falta de ética, de transparência e, acima de tudo, de respeito do
governante brasileiro para com a coisa pública. Quando chegar ao
Palácio do Planalto, tenho certeza de que o Governador Aécio Neves
mostrará para os que hoje lá estão como um governante deve guiar o
destino de um país grande e forte como o Brasil.

Nessas próximas eleições, gostaria de ver a reedição dessa coligação,
que, com esta Casa, possibilitou ao Governador Aécio Neves pôr em dia
as contas do Estado e que os investimentos fossem realizados de
maneira adequada. Essa coligação - PSDB e PFL - é vitoriosa.

Caro Líder, encerrando minhas palavras, não tenho dúvida alguma de
que, no âmbito nacional, tudo caminha para que se concretize essa
coligação: PSDB, com Geraldo Alckmin; e PFL, com alguns de seus
membros. Ela dará novamente um rumo certo ao Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Deputado Gustavo Corrêa, V. Exa.
me antecipou de maneira brilhante, 0 PFL se sente otimista, feliz e alegre
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neste momento em que o Governador deixa claro publicamente que será
candidato à reeleição. Durante três anos e meio de mandato, o PFL fez
parte de um projeto brilhante. Quando o Governador recém-empossado
solicitou que fossem feitas modificações em algumas leis do nosso
Estado, por meio de leis ordinárias, membros e Deputados do PFL
votaram a favor, a fim de se iniciar ali o choque de gestão.

Depois disso, quando votamos a reforma administrativa, a extinção de
alguns cargos e a diminuição do número de secretarias, o PEL também
estava aqui participando ativamente com os seus Deputados do
aprimoramento daqueles projetos e do nosso Estado. Temos dois
Secretários com as melhores Pastas do Estado trabalhando em prol do
povo mineiro. O Secretário Marcos Montes, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, pertence à nossa
agremiação partidária, ao PFL.

Deputada Jô Moraes, ele é um dos grandes responsáveis pelo projeto
Campos de Luz, e um dos seus idealizadores, com o ex-Secretário João
Leite e a direção da Cemig.

E também um dos idealizadores do programa que substituiu o Segundo
Tempo, do governo federal. Estamos falando do programa Minas
Olímpica, um sucesso nos quatro cantos do Estado.

Para não falarmos apenas desse Secretário, o PFL se orgulha também
de um outro, que faz um trabalho brilhante à frente de sua Pasta. Refiro-
me ao Secretário de Obras e Transportes, Agostinho Patrús, que, em
conjunto com o Governador e com outros Secretários, instituiu no Estado
duas políticas em sua área. Trata-se do programa Pró-Acesso, que irá
beneficiar - e já está beneficiando - 224 Municípios que ainda não tinham
ligação asfáltica. O PFL e o governo de Minas estão levando asfalto ao
povo, o que traz desenvolvimento e dignidade ao cidadão.

Além desse programa, temos o Pró-MG, que serve de exemplo ao
governo federal, que não cuida das suas estradas nem zela por elas. O
governo de Minas, Deputado Jayro Lessa, faz diferente, recupera; está
recapeando todas as estradas estaduais do nosso Estado com o dinheiro
advindo do Tesouro Estadual e da Cide. E bom que fique claro que os
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recursos da Cide só foram possíveis em função de uma negociação
conduzida, de forma brilhante, por um outro parlamentar do PFL no
Congresso Nacional, Deputado Eliseu Resende. Não fosse o trabalho
daquele incansável e otimista colega nosso de partido, isso não seria
possível, porque, naquele momento, para negociar com o governo
federal, era preciso ser otimista e incansável. Então, se não fosse a luta
desse nosso colega, Minas não teria, hoje, recursos advindos da dde
para utilizar no Pró-MG, exemplo para todo o País de recuperação de
estradas estaduais.

Cito esses Secretários, nobres colegas, membros do PFL, e algumas
conquistas do nosso Governador e do nosso governo, que, de forma
brilhante, soube escolher o seu secretariado e sua equipe de governo.
Esse governo tem feito um trabalho maravilhoso, não teve, até agora,
nesses três anos e meio de governo, sequer uma mancha ou uma dúvida
no que se refere à licitude e à legalidade de seus atos.

O PFL - que fique bem claro à população do nosso Estado - participa,
de forma exuberante e com muito orgulho, desse governo que tanto faz
para o povo mineiro.

Como bem disse o nobre colega Deputado Gustavo Corrêa, é vontade
do PFL reeditar a aliança vitoriosa de 2002, quando indicamos o Vice-
Governador na chapa do então candidato Aécio Neves, O PFL deixa claro
nesta Casa, para que todos os mineiros, nos quatro cantos do Estado,
possam ouvir, que trabalhará para manter a vaga de Vice-Governador na
próxima chapa do Governador Aécio Neves. Não fazemos isso, Deputada
Jô Moraes e Deputados deste Plenário, de forma truculenta, muito pelo
contrário, O PEL tem sensibilidade, deixou de lado, por diversas vezes - e
deixará de novo aqui, no Estado, e nacionalmente -, sua vaidade político-
partidária, para ingressar num projeto que é melhor para Minas, com o
Governador Aécio Neves, e melhor para o Brasil, com o Governador de
São Paulo e candidato a Presidente, Geraldo Alckmin.

Temos certeza de que o Governador saberá reconhecer os serviços
prestados pelo PFL no Estado de Minas Gerais. Ele sabe que se trata de
um partido leal, sincero e companheiro.
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Nacionalmente, PFL e PSDB tiveram uma conduta exemplar nesses

três anos e meio, e - por que não dizer? - terá até o final do mandato
desses Deputados e Senadores que lá estão. Foram partidos coerentes.
Em momento nenhum, titubearam em cumprir com a tarefa que os
eleitores lhes delegaram: ser oposição a esse governo que aí está.
Fazem uma oposição responsável, diferente da que era feita no passado
e que o País hoje não aceita mais.

Tenho certeza de que o Governador Aécio Neves saberá reconhecer a
grande parcela de contribuição que o PFL deu ao Estado de Minas Gerais
nessa administração vitoriosa do primeiro mandato.

Gostaria de deixar bem claro que o PFL tem condições e diversos
nomes que poderão integrar a chapa á reeleição do Governador Aécio
Neves.

Não poderíamos deixar de fazer um pronunciamento como este em
razão da satisfação e da alegria de levarmos, aos quatro cantos do
Estado, a notícia de que o Governador vai disputar a eleição.

Deputado Elmiro Nascimento, como Líder da nossa bancada, eu
gostaria de deixar claro que o PFL vai lutar, que o PFL tem nomes,
pessoas competentes, sérias e honestas, tanto dentro deste Plenário,
quanto em nível federal. O Governador tem um grande leque de opções
para escolher, O PFL vai, de forma transparente e sincera, lutar por
aquilo que achamos justo, que é a vaga de Vice-Governador na chapa do
Governador Aécio Neves.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Gostaria de cumprimentar
o Deputado Gustavo Valadares e, logicamente, a Deputada Jô Moraes,
uma das mais nobres e brilhantes Deputadas deste parlamento, fará coro
comigo, porque é motivo de orgulho para todos nós, parlamentares,
estarmos aqui elogiando um Governador como o Aécio Neves, O
Deputado Sebastião Costa falou que não estou na faixa etária para
debater com o Deputado Gustavo Valadares, porque todos que
debateram com ele estavam abaixo de 30 anos. Mas muito me honra
estar em um Parlamento onde jovens como eles estão reconhecendo o
trabalho do Governador, valorizando nossa ação política e nossa classe.
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Parabéns, Deputado Gustavo Valadares, realmente me orgulho de
estarmos em um partido como o PFL, que tem homens como Marcos
Montes e Agostinho Patrús, que ocupam cargos no governo Aécio Neves
e que, como V. Exa. muito bem frisou, sem dúvida alguma, são
expoentes entre todos os Secretários pela competência com que vêm
exercendo seus cargos e pelas obras que vêm executando. Gostaria de
cumprimentar o Governador, que está transformando Minas Gerais,
enobrecendo a política deste Estado e principalmente deste país,
mostrando que, realmente, quando leva a política com seriedade e
honestidade, é aplaudido por todos. Neste Parlamento, tenho plena
convicção de que todos o aplaudem pelo que está fazendo pelo nosso
Estado. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Deputado Elmiro
Nascimento. Apenas para dizer que sempre me espelhei no trabalho
transparente e responsável de V. Exa. Muito obrigado.

* -Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - O que me traz aqui neste momento é a

necessidade de apresentar à sociedade um apelo democrático que o
PcdoB apresenta nas comemorações dos seus 84 em 25/3/2006. Não
fosse isso, usaria do tempo para apresentar minhas opiniões e
discordâncias acerca da avaliação aqui apresentada pelo Deputado
Gustavo Valadares, integrante da Oposição adjetiva realizada no
Congresso Nacional, e responder aos adjetivos quanto à ação do
Presidente Lula, com os números que o trabalho realizado, nestes três
anos de governo, por um operário metalúrgico trouxe para o País.
Também registraria aqui o porquê de o PCdoB ter uma posição de
oposição programática ao Governador Aécio Neves, à qual não cabe
tergiversações.; todavia não posso utilizar o tempo em que pretendo
apresentar as reivindicações do PCdoB à sociedade porque a existência
de um partido como o nosso e a de outros que apresentam um projeto
mais abrangente de futuro, como é o caso do Partido Verde, que tem uma
causa ambiental ainda não compreendida pela sociedade e, por isso
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mesmo, uma representação pequena, está ameaçada pela legislação
ora vigente: a da cláusula de barreira.

Por essa razão, abro mão de responder às questões políticas e passo a
ler o apelo democrático que o PCdoB apresenta à sociedade neste
momento em que realizamos o debate. E o faço não com uma visão
menor de defesa do meu partido, a que dedico minha vida desde
estudante, mas também na defesa do sentido democrático das
instituições brasileiras. Se a sociedade brasileira não for representada em
sua pluralidade, qualquer mudança não se efetivará e cristalizar-se-á um
arco político de representação partidária, o que levará a impasses
históricos que nenhum de nós deseja.

Por isso, nestes 84 anos do meu partido, apresentamos à sociedade o
seguinte apelo: (- Lê:)

"As eleições de outubro próximo, nas quais novamente o povo decidirá
os destinos do País, realizam-se 21 anos depois do fim da ditadura e da
conquista da democracia. O PCdoB - ativo participante da jornada
democrática que trouxe a liberdade de volta à nossa pátria -, sempre que
a democracia foi agredida, batalhou com os demais partidos para
defendê-la. Essa conduta dos comunistas vem da convicção de que, sem
a mais ampla democracia política, econômica, social, não há nem
presente nem futuro promissor para o nosso país e a nossa gente.

Nesse sentido, o PCdoB dirige-se ao povo brasileiro para alertá-lo de
que, nas eleições de 2006, já estará em vigor um verdadeiro retrocesso
democrático denominado cláusula de barreira. Segundo esse dispositivo,
o partido político que não obtiver 5% do total de votos válidos nacionais
para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos nove
Estados, com um mínimo de 2% em cada um deles, não terá direito a
funcionamento parlamentar no Congresso Nacional e nas demais casas
legislativas. Além disso, praticamente não terá direito ao Fundo Partidário
nem acesso aos programas de rádio e TV".

Registro aqui que uma matéria do jornal "Hoje em Dia" apresentou o
balanço dessa situação, em que, dos 29 partidos atuantes na sociedade
brasileira, apenas 7 conseguiram chegar ao limiar. Na próxima eleição,
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alguns partidos que não possuem candidatura à Presidência da
República provavelmente não conquistarão esse espaço, reduzindo sua
representação e a concentração de representação política neste país. (-
Lê:)

"A história da cláusula de barreira remonta à ditadura militar de 1964,
que a impôs. Com a conquista da liberdade em 1985, ela foi abolida pelo
Congresso Nacional quando foi extirpada como parte fundamental do
entulho autoritário.

Contudo o governo Fernando Henrique Cardoso desenterrou esse
entulho e, contra a democracia, fez vigorar novamente essa tal cláusula.
Por outro lado, trata-se de uma medida importada, uma cópia malfeita de
um sistema que existe na Alemanha, numa realidade muito diferente da
nossa. Lá o sistema de governo é parlamentarista, aqui é presidencialista;
lá o Parlamento é unicameral, aqui temos o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados."

Votação para o Senado não consta; votação para governo ou
Presidência não consta nesse processo imposto pela cláusula de
barreira. (- Lê:)

"E completamente descabido, no caso brasileiro, medir a
representatividade de uma agremiação tão-somente pelos votos à
Câmara dos Deputados, que não tem o mesmo papel do Parlamento
alemão."

Que mania dos nossos legisladores e da elite de quererem copiar coisa
que não tem nada que ver com a realidade do nosso povo! (- Lê:)

"Desde a promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu o
princípio da livre organização partidária, a disputa travada nas várias
eleições realizadas e a vontade do eleitor deram à democracia brasileira
a rica característica da pluralidade partidária. A cláusula de barreira é um
mecanismo para restringir a democracia já que seu objetivo é excluir,
artificialmente, legendas das casas legislativas."

Que o povo brasileiro as exclua! Temos a recente legenda de um
Presidente que saiu porque o povo quis, através do "impeachment";
acabou porque o povo brasileiro não votou mais nela. (- Lê:)
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"Quem deve ter esse poder é tão-somente o voto popular. Com  ela,

como se vê, o conservadorismo pretende barrar a liberdade de escolha
do eleitor, pois o que deseja é a vida política do País sob o monopólio de
uns três ou quatro partidos.

Claro, há distorções profundas e problemas na vida política brasileira.
No ano passado, veio à tona uma grave crise política no País, tendo por
mote denúncias de atos ilícitos e corruptos de financiamento de
campanhas eleitorais. Em face disso, o PCdoB luta por uma reforma
política democrática que tanto assegure a pluralidade partidária quanto
elimine pela raiz essas práticas ilegais e que mude para melhor o sistema
político-eleitoral; contudo os partidos de maior influência política não
atuaram para que essa reforma se realizasse. Em conseqüência, as
eleições de 2006 serão regidas, praticamente, pelas mesmas regras que
permitiram a eclosão dos escândalos que tanto indignaram o povo
recentemente.

O PCdoB apresenta ao povo brasileiro a denúncia de que, além dos
prejuízos à democracia já apontados, a cláusula de barreira resulta em
barrar e impedir a presença, no Congresso Nacional e nas demais casas
legislativas, de partidos e parlamentares que defendem os direitos do
povo e os interesses do País. Os adversários da democracia querem
excluir do Parlamento brasileiro justamente o partido que tantos mártires
e heróis deu à luta para que a liberdade abrisse suas asas sobre o nosso
país.

Diante dessa injustiça, dessa ameaça, cujo alvo não é apenas o
PCdoB, mas a própria democracia, o PCdoB dirige-se ao povo e ao
amplo campo democrático da sociedade brasileira para apresentar este
apelo nestas eleições.

Sempre tivemos esse respaldo, mas desta vez, para que possamos
vencer essa cláusula antidemocrática, necessitamos de um apoio ainda
mais decidido. O PCdoB completa, neste ano, 84 anos de atuação
permanente na história brasileira, sempre do lado do povo, do Brasil e da
democracia. O PCdoB é a legenda mais antiga do País."

Com todo o respeito às outras legendas que sejam de diferentes cortes
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ideológicos, porque a democracia pressupõe tolerância no convívio do
confronto das diferentes idéias, expressão dos diferentes setores da
sociedade brasileira. (- Lê:)

"E a legenda mais antiga do País, com longa trajetória de luta libertária.
A democracia multicolorida que nosso povo forjou precisa do vermelho do
PCdoB. Por isso contamos e confiamos no povo brasileiro para que o
PCdoB prossiga nas ruas e no Parlamento, com sua jornada em defesa
do projeto de um Brasil soberano, democrático, desenvolvido, que
descortine um futuro socialista para nosso país."

Tenho certeza de que, para que esta Casa seja rica em suas polêmicas,
é bom que aqui esteja o Deputado Gustavo Valadares, que faz uma
oposição insistente e renitente ao governo Lula e a todos os seus
projetos. Porém, que na Casa também existam aqueles que consideram
que um governo de um operário metalúrgico, que aponte as
possibilidades de mudança, trazendo para este país uma estabilidade
econômica, que possibilita que avancemos nas mudanças e
transformações necessárias, que construa o desenvolvimento econômico,
com baixa de juros e limitação do superávit primário, com amplos
investimentos, mas sobretudo com a democracia que o Presidente Lula
trouxe para a sociedade, é um pressuposto para que avancemos.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Em nome do PFL, registro
o respeito que temos pela agremiação partidária de V. Exa., o PCd0B,
partido dos mais antigos e históricos do nosso país. Muitas vezes,
juntamente conosco, trabalhou em prol do nosso país e de mudanças
concretas em sua política. Faço votos que o PCdoB consiga, nas eleições
de outubro, passar por cima dessa cláusula de barreira, que é necessária
para que possamos fortalecer nossas agremiações partidárias e fazer
com que o País amanhã tenha poucos partidos, porém coerentes e fortes.
Ficam os votos do PFL e deste parlamentar. Respeito, e muito, o partido
de V. Exa., que contribui para o desenvolvimento do nosso país, e torço
muito para que em outubro consiga superar a cláusula de barreira e
permaneça como o partido forte, sincero e coerente que sempre foi na
história política brasileira. Obrigado.
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A Deputada Jô Moraes - O PCdoB também exige normas de fidelidade

partidária, o caráter nacional do partido, da possibilidade que os partidos
sejam realmente partidos, e não trações de outros partidos maiores. Mas
a cláusula de barreira deve ser, sobretudo, a cláusula do voto popular.
Defendemos mudanças, queremos um partido que tenha um caráter
nacional. Que se coloquem 2% de exigência em nove Estados e poucos
serão os partidos que terão essa capacidade.

Com certeza, teremos a possibilidade de incorporar até mesmo os
partidos de oposição e de divergência ideológica nessa luta, que é
essencialmente democrática. Obrigada pela solidariedade, e estaremos
polemizando juntos, em outros momentos.
* Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - A Presidência registra a

presença, nas galerias, de alunos das Escolas Estaduais Milton Campos
e Sagrada Família, participantes do programa Parlamento Jovem. Sejam
bem-vindos à Casa do povo mineiro. Com a palavra, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,
Sras Deputadas e Srs. Deputados, alunos do Parlamento Jovem, público
das galerias e telespectadores da TV Assembléia, recebam nossa
saudação.

Hoje quero dar algumas notícias e fazer algumas considerações. Aliás,
a notícia até já foi dada na semana passada e refere-se às águas
minerais do Circuito das Aguas do Sul de Minas, mais especificamente
das cidades de Cambuquira, Lambari, Caxambu e Araxá, no Alto
Paranaíba, que vivem uma expectativa.

No dia 22/3/2006, na quarta-feira passada, todos os membros da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais foram convidados a
comparecer à Codemig para recebermos uma informação. Quero lembrar
que temos acompanhado a licitação das águas das cidades já citadas, e
a Codemig é a responsável por essa licitação.

Na primeira licitação, não foram apresentadas propostas. No dia
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22/2/2006 era o prazo para a abertura das propostas, o que não ocorreu.
A sociedade organizada, participando e ainda querendo participar mais,
sempre presente tanto aqui na Assembléia quanto nas audiências
realizadas no interior, encontrava-se presente.

Aliás, no dia 913/2006, realizamos uma audiência pública oficial aqui, na
Assembléia, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para
estudarmos conjuntamente as razões de nenhuma empresa ter oferecido
proposta. Isso mostra que a sociedade está organizada, querendo
participar. Incluo aí o chamado poder público: Vereadores das três
cidades; representantes de Prefeitos; Secretário-Geral da Associação dos
Municípios da Microrregião do Circuito das Aguas - Amag -;
Departamento Nacional de Produção Mineiral - DNPM -; todas as ONG5
das cidades estâncias; e Fórum das ONGs. Todos estiveram presentes.
Repito: na ocasião, reunimo-nos para somar e descobrir as razões da
não-apresentação de propostas.

Então, no dia 22/3/2006, fomos convidados a comparecer à Codemig. O
Presidente da Codemig, Dr. Osvaldo, informou-nos da decisão do
governo para que a Copasa assuma o envasamento e a comercialização
das águas minerais das estâncias.

A reação tem sido muito positiva. No domingo, realizamos uma reunião
em Lambari com um grupo de pessoas, com as ONGs e com os
Vereadores. Convidamos também os Prefeitos, a Codemig e a Copasa,
que não puderam comparecer naquele momento até pela urgência com
que nos reunimos. Repito: a reação tem sido positiva. Até fomos
perguntados se essa é a melhor solução. A nossa resposta: só não
dizemos que foi e é a melhor solução, porque, para nós, a melhor solução
sempre será aquela compartilhada, decidida em conjunto, com a
democracia participativa, com a sociedade organizada. Caso a sociedade
não esteja organizada, penso que os representantes do povo, ou seja,
nós, os políticos, o governo, devemos organizar-nos, falar com a
sociedade, propor soluções e discuti-Ias conjuntamente. Isso se não
estiver organizada, mas nesse caso a sociedade está organizada, pois
tem assistido às audiências e participado de várias reuniões.
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Aliás, até levamos à Codemig um documento protocolado de que esse

grupo de pessoas, entidades, Câmaras Municipais e ONOs estão
dispostos a participar. Só não digo que foi a melhor solução, porque não
foi compartilhada; porém, dizemos e reafirmamos que foi uma boa
solução que, num primeiro momento, aliviou as tensões. A situação nas
cidades era muito tensa. Nesse domingo, fez nove meses que a
Superágua fechou o envasamento das águas e mandou embora todos os
seus funcionários, pais e mães de família. Foram mais de 200 empregos
diretos, perdidos de maneira abrupta, sem aviso. Depois, ficamos
sabendo que os Prefeitos foram avisados, pois a Codemig se tinha
reunido com eles; mas nós fomos pegos de surpresa. Se a Copasa
assumir, será muito bom, porque aliviará as tensões num primeiro
momento.

Além disso, a solução é boa por se tratar da Copasa, que tem
condições, "know-how", capacidade, corpo técnico gabaritado e
especializado, que trabalha com a questão da água, procura estudar a
questão ambiental, até porque é necessário que sejam preservadas as
nascentes. Isso nos dá a tranqüilidade e a garantia de que as águas
minerais ficarão sob a guarda do poder público, o que é muito importante.
No Sul de Minas, há medo de que águas passem às mãos de empresas
nacionais ou multinacionais, que não observam as leis ambientais e
podem levar à exaustão as fontes de água mineral. Sabe-se que a
empresa que, há muito tempo, explora as águas do Parque de São
Lourenço causou problemas de secamento de fontes. Se a Copasa
assumir as águas minerais, o pessoal ficará seguro, confiante de que
estaremos livre desse risco. Além disso, sendo uma empresa pública,
teremos a garantia de controle social, de presença da sociedade, o que
nos dá maior segurança.

De que nós precisamos? Digo "nós", por ser da região. Primeiro,
precisamos da revitalização, da implementação do turismo, o que é muito
importante; aliás, faz parte da Estrada Real. Há um programa de
revitalização, fruto da luta do povo, da organização da sociedade, do
dever cumprido pelos políticos, pelos novos Prefeitos, pelas Câmaras
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Municipais, pelos Deputados, pela Comissão Especial das Estâncias e,
de modo muito especial, pelas ONGs, que há muito tempo estão lutando.
Cumprimos um dever, e a sociedade conquistou o direito da revitalização.

Segundo, precisamos do envasamento das águas. E muito interessante
que mais pessoas de todo o mundo venham às nossas cidades para
fazer turismo de águas minerais, de saúde, a crenoterapia, ou seja, a
cura pelas águas minerais. Por que o envasamento? Já falamos sobre
esse assunto. Envasar gera emprego e renda. Os quase 200 funcionários
que perderam o emprego poderão voltar a trabalhar com envasamento,
ou seja, colocando essa água tão boa e necessária nas garrafas,
levando-a para outros lugares, até para o exterior. Além disso, há o
"marketing", a propaganda das cidades, como ocorre em São Lourenço,
Passa-Quatro, Caxambu, Cambuquira, Lambari, Araxá e outras mais. E
importante a garrafa com rótulo e propaganda das nossas maravilhosas
estâncias. Outro ponto importante é que engarrafar faz parte da história
dessas cidades, da cultura, mantendo no mercado as marcas Agua
Araxá, Agua Caxambu, Agua Cambuquira, Agua Lambari, Agua São
Lourenço, Agua Passa-Quatro, que são realmente muito especiais. De
acordo com o Código de Aguas Minerais, de 1945, as águas possuem
propriedades físicas e químicas, são medicamentosas. Aliás, a Comissão
Permanente de Crenologia deve estar reclassificando as águas, porque
hoje qualquer água, sem nenhuma característica ou diferencial, pode ser
engarrafada e denominada mineral.

Não precisa haver lucro sobre essas três coisas de que precisamos
quanto ao envasamento, se conseguirem gerar emprego e renda para
essas famílias. Se houvesse "marketing", propaganda das águas, não
precisaria de lucro para manter a história e a cultura da região. E o
estatuto da Copasa não visa a tanto lucro assim, apesar de necessitar ser
auto-sustentável. Aliás, ela tem sido capaz de manter, pois tem tido lucro,
que reverte para o social, para a ampliação do seu trabalho tanto na água
quanto no saneamento.

Relativamente às questões ambientais e sociais, no Protocolo de
Intenções, há compromisso da Copasa de cumprir o edital. Ela pagará os
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"royalties" às cidades, aliás, conquista da luta da sociedade. Portanto,
80% dos "royalties" serão repassados em obras, a cada ano, às cidades.
Apesar de a Comig e a Codemig terem recebido "royalties", até hoje não
realizaram nenhum investimento, além de terem deixado as nossas
estâncias em estado lamentável. Outro compromisso da Copasa é
aumentar as vagas de empregos, o que é muito bom. No local, estão com
medo de que empresas ganhem e façam o envasamento da água, razão
pela qual estão pedindo a reunião. Já conversei com o Dr. Oswaldo,
Presidente da Codemig, que prontamente se dispôs a vir a esta
Assembléia. Eles sempre estiveram presentes, faltaram apenas à última
audiência. Nesta semana e na próxima, em razão do encontro do BID,
não poderão comparecer aqui. E nós também estaremos lá. Entretanto,
na outra semana ou após a Semana Santa, a Codemig e a Copasa aqui
virão para prestar esclarecimentos.

A Codemig garantiu que não haverá terceirização. Talvez possa ser
criada uma concessionária, uma subsidiária, para tratar da água mineral,
pois isso seria necessário até mesmo juridicamente. Estamos com essa
expectativa. Já disse e repito, a Codemig se propôs a vir à Assembléia,
fato muito importante, pois a sociedade quer participar e tem o direito de
saber o que está acontecendo. Os fatos precisam ser abordados à luz.
Aliás, foi essa a leitura do Evangelho, segundo São João, Capítulo 3, na
missa de domingo passado: Quem age conforme a verdade se aproxima
da luz para que suas ações sejam vistas. Quem não pratica a verdade
tem medo e foge da luz, pois não quer que suas más ações sejam
descobertas. Esperamos que esse não seja o caso.

A população tem direito a todas as informações. E melhor que seja
informada, pois evitará tensões, disse-me-disse. A sociedade local está
apreensiva sim, e tem motivo. Então, como poder público e
representantes, a sociedade merece ser ouvida. Precisamos entender
que não somos substitutos do povo, mas sim representantes. Devemos
ter a humildade de ouvir a população e as ONGs e ter paciência de ouvir
os novos Prefeitos, as novas Câmaras Municipais e as entidades
ambientalistas. Digo e repito, democracia dá trabalho, mas é necessária e
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vale a pena. No Brasil, já estamos no caminho da democracia
participativa. A sociedade quer estar presente e quer participar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, expresso a
expectativa do Sul de Minas, de todas as estâncias hidrominerais, do
poder público. Os Vereadores de Cambuquira, Lambari, Caxambu, a
comissão das águas das Câmaras estão empenhados nessa causa e
estiveram presentes na reunião de Lambari, no domingo. Para as
associações comerciais e industrias e as CDLs, é importante fazermos a
revitalização do turismo nas estâncias hidrominerais. Política é soma de
esforços em prol do bem comum. Esperamos que os governos municipal,
estadual e federal e a sociedade organizada tenham maturidade para se
unir e para se organizar em favor do bem comum.

Essa é a nossa intenção, apesar de às vezes haver atitudes aqui, na
Assembléia, as quais nos levam a pensar que não se pode mais acreditar
que existam políticos que queiram realmente somar esforços.

Termino agradecendo o tempo que me foi concedido, aliás não
precisaria nem agradecer porque esse tempo é mesmo para o
parlamentar falar e dirigir-se a toda a população. Mas agradeço a todos a
paciência em nos ouvir. Quero dizer da expectativa que temos em relação
à boa notícia de que a Copasa irá assumir as águas minerais do Circuito
das Aguas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Esta Presidência

informa aos Deputados que está protocolando um projeto para
estadualizar um trecho de 28km da BR-367, o qual vai de Minas Novas a
Virgem da Lapa, passando por Chapada do Norte e Berilo.

Srs. Deputados, esse projeto dará a Berilo condições de ter o seu
asfalto no programa Pró-Acesso do governo estadual, já que, para a
cidade de Berilo, na BR-367, que é federal, várias promessas foram
feitas. Então, comunico a apresentação desse projeto. Com a palavra, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, estive visitando algumas
regiões do Estado. Na Zona da Mata, estive em Leopoldina e cidades

rÁ



1116
próximas; no Norte de Minas, em Montes Claros, Buritizeiro, Pirapora,
Coração de Jesus; no Triângulo Mineiro, em Monte Carmelo, Canápolis,
Capinópolis, Uberlândia, Araguari, Prata e Uberaba. Então, percebemos
que o sentimento da população do Triângulo Mineiro, do Norte de Minas e
da Zona da Mata é que há a cultura por parte de algumas lideranças de
que essas regiões não necessitam de recursos do Estado.

Essas regiões contribuíram, e muito, para o desenvolvimento do
Estado. Por exemplo, o Triângulo Mineiro já chegou a contribuir com a
arrecadação do Estado em 17%. No entanto, na hora de repartir o bolo,
fica com menos de 4%, não recebendo aquilo a que tem direito. Essas
populações acabam sentindo que não fazem parte do Estado. Isso
também acontece com a Zona da Mata e Norte de Minas.

Nas campanhas eleitorais, todo o mundo fala que o Norte de Minas, o
Vale do Jequitinhonha e o Mucuri terão prioridade em recursos e
investimentos. Porém, infelizmente, às vezes isso fica apenas no discurso
e no papel, uma vez que os projetos, na prática, não saem e não se
transformam em realidade.

Fazendo uma avaliação sobre a questão do governo do Estado, fui um
dos Deputados Estaduais mais votados do Estado, tendo tido quase 70
mil votos. Pelos levantamentos, fui também considerado um dos
Deputados mais atuantes, e o que mais subiu à tribuna da Casa. Sinto-
me no dever de fazer uma prestação de contas do nosso mandato.

No primeiro dia da posse do Governador Aécio Neves, fizemos várias
reivindicações a S. Exa. em relação à área da educação. Naquele
momento era proibido que jovens da faixa etária de 18 anos se
matriculassem no ensino médio. Denunciamos a situação e conseguimos,
em parte, resolver o problema.

Denunciamos também que, em 70% das escolas do Estado de Minas
Gerais, as crianças estavam sem a merenda escolar. E os recursos já
haviam sido repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Pressionamos e conseguimos que fosse liberado.

Lutamos para que o Governador enviasse o plano de cargos e carreiras
da educação. Todavia o plano enviado foi como um carro sem motor, pois
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as tabelas não foram remetidas. Após muita luta, chegaram as tabelas
salariais, que, infelizmente, ficaram aquém da necessidade dos
servidores, que não se sentiram - e com razão - contemplados,
valorizados, uma vez que recebem um dos piores salários de todos os
Estados da Federação.

No início do mandato do Governador Aécio Neves, no que se refere à
reforma administrativa, conseguimos diminuir as perdas dos servidores.
Queriam acabar com férias-prêmio, qüinqüênio e biênio, ou seja, as
poucas gratificações dos servidores, cujos salários são muito baixos.
Consideramos essas gratificações um direito adquirido e conseguimos
impedir que isso ocorresse. Queriam quebrar o Regime Jurídico Unico e
contratar por meio do regime da CLT. Dessa forma, o servidor que não
seguisse à risca as ordens e as diretrizes do governo do Estado poderia
ser demitido sumariamente.

Também queriam acabar com o atendimento do lpsemg no interior.
Conseguimos reverter isso, mantendo a obrigatoriedade, mesmo sabendo
que, no interior, não há atendimento, mas, pelo menos, está na lei.
Brigamos para que a lei fosse cumprida e para que haja novos convênios,
com o objetivo de melhorar, para os servidores, o atendimento na saúde,
problema que ocorre em todo o interior de Minas Gerais.

Apresentamos diversos projetos importantes, como o projeto de lei que
cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo; o que garante a merenda
escolar para os alunos do ensino médio; e o Identidade na Escola, que
diz respeito à confecção da carteira de identidade diretamente na escola.
Lutamos para que esse projeto seja votado em 2 2 turno.

Apresentamos o projeto que institui o passe escolar de 50% de
desconto do transporte intermunicipal para os estudantes. Na Comissão
de Educação, há um projeto de nossa autoria que cassa o alvará das
empresas que burlam o direito do estudante de pagar a metade do preço
do ingresso em qualquer evento destinado ao público. Se alguma
empresa não respeitar isso, primeiramente receberá uma multa pesada e,
posteriormente, haverá a cassação do alvará.

Apresentamos ainda o projeto que institui o programa estadual de
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produção alimentar às pequenas propriedades. Outro projeto buscava
revogar a taxa estadual às empresas de "outdoor". Posteriormente, foi
aprovada uma emenda, com a parceria de outros Deputados.

Apresentei o projeto de lei que diminui o ICMS sobre a energia elétrica.
O ICMS cobrado no Estado de Minas Gerais é um dos mais caros do
Brasil, e a conta de energia teve um aumento exorbitante, três vezes
acima do índice inflacionário de 23,88%. E o governo quer aumentar
ainda mais. O Estado de Minas Gerais era o Estado que cobrava a maior
tributação dos produtos que compõem a cesta básica, ou seja, do arroz e
do feijão. Posteriormente, o Governador enviou um projeto a esta Casa e
fez um "frankenstein". E para que a autoria não permanecesse conosco,
ele aprovou o projeto. Creio que a medida tenha sido importante.

Foi aprovada a emenda que revoga a Taxa de Incêndio para todas as
residências do Estado, pois isso é uma bitributação, uma forma de
penalizar a população. Portanto conseguimos acabar com a Taxa de
Incêndio nas residências. Quanto à Taxa de Incêndio no comércio e nas
indústrias, há uma ADIN no Supremo Tribunal. Estamos questionando a
ilegalidade da taxa.

Conseguimos acabar com a taxa para chamar a polícia e fazer o
boletim de ocorrência, a qual o governo do Estado queria cobrar. Por
meio do mandato do Vereador Elismar Prado, o mais votado de
Uberlândia, conseguimos reformar mais de 35 escolas do Estado sem um
centavo do poder público municipal e estadual. Foi um trabalho árduo
realizado em sábados, domingos, feriados, no carnaval. Fomos às
escolas, fizemos desenho educativo dentro das salas de aula e mudamos
o ambiente escolar. E um trabalho muito bonito, desenvolvido com a
presença de voluntários.

Quanto aos esportes, tive a oportunidade de ser relator do Projeto de
Lei n 2 15.030, que dispõe sobre a prática de educação física na rede
pública estadual de ensino, e do projeto de lei que institui a política
estadual do desporto.

Agora apresentei requerimento solicitando alterações nas resoluções da
Secretaria de Estado da Educação que diminuem as aulas de educação
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física nos primeiros anos do ensino fundamental - eram duas aulas por
semana, e agora é apenas uma - e acabam com o ensino noturno de
educação tísica nas escolas que não têm professor efetivo. Se não
houver esse profissional, o Estado não contrata, e os alunos do ensino
noturno ficam sem as aulas de educação física.

Gostaria de agradecer, Sra. Presidente, tendo em vista que o meu
tempo está esgotado.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sra. Presidente, como não há quórum para

a continuação dos trabalhos, solicito o encerramento da reunião.
Encerramento

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - 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 30,
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 5ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 28/3/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 2 Parte (Ordem

do Dia): 2 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Paulo Cesar; aprovação - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei & 16.814; votação secreta do veto ao inciso
III do art. 42 da proposição, manutenção; votação secreta do veto ao art.
52 e aos incisos III e VII do art. 6 9 da proposição; manutenção - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.872;
manutenção - Questão de ordem - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elisa Costa -
Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h11 mm, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 22-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 ? Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2 Parte da reunião, em sua 2 9 Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.

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

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto
Parcial à Proposição de Lei n 2 16.872 seja apreciado em 2Q lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n9 16.814,
que dispõe sobre a política estadual de incentivo à cultura do bambu e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto
ao inciso III do art. 42 e pela rejeição do veto ao art. 52 e aos incisos III e
VII do art. 6. Em votação, o veto ao inciso III do art. 42, com parecer pela
manutenção. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts.
222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o Veto registrarão "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não
registraram a sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência vai dar início ao processo de votação e para tanto solicita às
Deputadas e aos Deputados que tomem os seus lugares. Em votação, o
veto ao inciso III do art. 49 da proposição.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Arlen Santiago - BieI Rocha - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Elisa Costa - Fábio Avelar - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto
Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara
- Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados. Votaram "não" 4
Deputados, perfazendo o total de 40 votos. Está mantido o veto ao inciso
Ul do art. 41 da Proposição de Lei n 9 16.814. Em votação, o veto ao art. 52
e aos incisos 111 e VII do ai. 69 da proposição.
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- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Andrade - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carros
Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Mero -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elisa Costa - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Piau - Finduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados. Votaram "não" 16
Deputados, perfazendo o total de 42 votos. Está mantido o veto ao art. 5
e aos incisos III e VII do art. 6 da proposição. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.814. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.872,
que altera as Leis n 9s 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado; 14.066, de 22/11/2001, que dispõe sobre a proteção
dos consumidores de combustíveis; 4.747, de 9/5/68, que dispõe sobre a
cobrança de taxas estaduais; 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais; e
10.992, de 29/12/92, que estabelece tratamento tributário diferenciado e
simplificado para o microprodutor rural e para o produtor rural de pequeno
porte e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
aris. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao
processo de votação e para tanto solicita às Deputadas e aos Deputados
que tomem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
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Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Gomes - Cecilia Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meto -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elisa Costa - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram 'não" 7
Deputados, perfazendo 42 votos. Está, portanto, mantido, em turno único,
o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.872. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, vou alegar falta de quórum

para a continuidade dos trabalhos. Antes, porém, queria falar aqui a
respeito de uma importante reunião que se realizará amanhã, às 15
horas, no teatro desta Casa, para discutir a crise que assola o setor
agropecuário brasileiro de maneira nunca vista antes.

As Lideranças de Minas Gerais, capitaneadas pela Federação da
Agricultura, estarão aqui, às 15 horas, para tomar ciência e,
posteriormente, as medidas necessárias para pedir sobretudo ao governo
federal que conduza a política macroeconômica deste país com vistas a
que nossa agricultura não fique arreada.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero referir-me a um fato muito
importante acontecido hoje na sede da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado de Minas Gerais - Epamig. Havia uma dívida
trabalhista que se arrastava na Justiça há 19 anos relacionada à URP
mais o gatilho. Era uma dívida de quase R$20.000.000,00 com os
trabalhadores daquela instituição que se arrastava desde a década de 80.
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Entretanto, hoje, o governo Aécio Neves assinou um protocolo com a
empresa para saldá-la.

Quero cumprimentar o Presidente Baldonedo Napoleão, sua diretoria,
os servidores e o Secretário Silas Brasileiro, que se empenhou bastante
para a solução desse problema. Sobretudo, quero cumprimentar a
Governador Aécio Neves por ter tido a consciência de que a Epamig é
importante para o desenvolvimento da economia mineira. Se um
Governador no passado, há 19 anos, não teve a responsabilidade de
pagar o que era devido, hoje nosso Governador manda saldar a dívida.
Repito aqui as palavras do Presidente Baldonedo Napoleão: será uma
nova Epamig, saneada de hoje em diante. Volto a cumprimentar os
servidores da empresa pelo fato.

Sr. Presidente, como não há quórum para a continuidade dos trabalhos,
peço o encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 29, 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 1? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 21/3/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio

Moreira, Ivair Nogueira e Roberto Carvalho, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta, José
Milton, Adalclever Lopes, Gustavo Valadares, Padre João, Luiz Humberto
Carneiro, Paulo Cesar, Manos Fernandes, Antônio Júlio e Antônio
Andrade. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Roberto Carvalho, dispensa a leitura da ata da
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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 os seguintes assuntos: a real situação da BR -367 e
as razões que levaram à suspensão das obras de asfaltamento nos
trechos Minas Novas - Virgem da Lapa e Almenara - Salto da Divisa; a
situação atual do Viaduto Vila Rica, conhecido como "Viaduto das Almas,
bem como apresentar medidas concretas para construção de um novo
viaduto; a situação caótica do trecho da Rodovia BR-040, entre Nova
Lima (saída de Belo Horizonte) até o trevo que dá acesso ao Município de
Ouro Preto, em razão do pesado tráfego de cargas em condições
inadequadas: as condições das rodovias federais que passam por Minas
Gerais e o atual planejamento de reforma e manutenção dessas rodovias
e se discutirem e votarem proposições da Comissão. A Presidência
interrompe a V Parte da reunião para ouvir os Srs. Renato Reis Rossi,
Presidente da Associação dos Proprietários do Condomínio Retiro do
Chalé; Waltair Wasconcelos e João Roberto Vargas, Inspetores da
Polícia Rodoviária Federal, representando Amílton Amâncio Pinto da
Silva, Inspetor da Superintendência Regional do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal em Minas Gerais; Alvaro Campos de Carvalho,
representando Sebastião de Abreu Ferreira, Coordenador-Geral da 6?
Unit em Minas Gerais - DNIT; Antônio Donizetti de Resende, Diretor de
Construção e Milton Carneiro, Diretor de Construção do DER-MG,
representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-
MG, e Ricardo Mendes Pinto, Prefeito Municipal de Pedra Azul, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
aos Deputados Ivair Nogueira, Roberto Carvalho e Márcio Kangussu,
autores dos requerimentos que deram origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3? Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputado Célio Moreira (3) em que solicita seja
realizada visita ao trecho da BR-135 compreendido entre os Municípios
de Corinto e Bocaiuva, que se encontra em operação tapa- buracos; visita
à região do Barreiro para verificar os pontos onde existem pendências na
coleta de esgotos sanitários e intermitência no abastecimento de água;
audiência pública para se discutirem o Pró-Acesso no Município de Santo
Hipólito e o trecho entre Corinto e Andrequicé; dos Deputados Paulo
Cesar e José Milton em que solicitam o reinicício das obras da BR-494,
que liga a BR-262 a Divinópolis; dos Deputados Roberto Carvalho, José
Milton e Paulo Cesar em que solicitam visita técnica à BR-494; dos
Deputados Roberto Carvalho, José Milton, Padre João e Célio Moreira (5)
em que solicitam visita técnica ao Viaduto Vila Rica, com a presença dos
Ministérios Públicos Federal e Estadual; seja encaminhado ofício ao
Coordenador do DNIT pedindo soluções urgentes para os problemas do
Viaduto Vila Rica e ofício ao Presidente da República contendo
estatísticas sobre os acidentes ocorridos no Viaduto Vila Rica e
solicitando alocação de recursos para solução dos problemas existentes;
seja marcada reunião com o Ministro dos Transportes, o Secretário de
Transportes, o Diretor-Geral do DER-MG e o Coordenador-Geral do
DNIT, a ser realizada em Brasília, e o envio de ofício à bancada federal
mineira, solicitando apoio para a solução dos problemas do Viaduto Vila
Rica. 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 março de 2006.
Célio Moreira, Presidente - lvair Nogueira - Olinto Godinho.
ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM
221312006

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim Sawan,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
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Ricardo Duarte. Havendo número regimental, o Deputado Carlos
Pimenta, no exercício da Presidência, 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. Passa-se à 2 2 Fase
da 2 1 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei ns 2.715, 2.718, 2.719, 2.723,
2.763, 2.768 e 2.771/2006. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, em que solicita
realização de audiência pública para debater sobre a PPI Interestadual
em Minas Gerais e Bahia; Fahim Sawan, em que solicita seja feito apelo
ao Ministério da Saúde para que seja revista a decisão de acabar com os
mutirões de cirurgia, e é rejeitado o requerimento do Deputado Weliton
Prado, em que solicita seja realizada audiência pública nos Municípios de
Uberlândia, Uberaba e ltuiutaba, para discutir o combate à dengue na
região. O Deputado Adelmo Carneiro Leão retoma a Presidência da
Comissão e informa que a reunião se destina a discutir os resultados e as
dificuldades na aplicação da Lei n 2 15.394/2004, que torna obrigatório o
exame de fundo de olho em recém- nascidos no Estado. A Presidência
convida para tomar asssento à mesa os Srs. Luiz Carlos Molinari,
membro do Departamento de Oftalmologia da Associação Médica do
Estado de Minas Gerais e representante do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia; Jules Jésus Ayoub, Cordenador de Oftalmologia Social da
SES; Paulo Poggiali, Secretário-Geral da Sociedade Mineira de Pediatria;
Nassim Calixto Júnior, Chefe do Serviço de Retinopatia da Prematuridade
do Hospital São Geraldo-UFMG; Fábio Borges, Coordenador do
Ambulatório de Tumores lntraoculares do Hospital São Geraldo; Edward
do Nascimento, Chefe do Serviço de Retinopatia da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte. A Presidência concede a palavra ao

-
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Deputado Ricardo Duarte, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, este passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Ricardo Duarte sugere que a Comissão de
Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e demais
Deputados interessados, forme uma comissão com a finalidade de se
elaborar um ante-projeto versando sobre o tema anteriormente referido, o
que foi aceito pela Comissão. 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, 29 de março de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan -

Doutor Ronaldo.
ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15ê LEGISLATURA, EM 22/3/2006

As 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahjm Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Ricardo Duarte e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados José Henrique, Edson Rezende,
Doutor Viana e Domingos Sávio. 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 ouvir o Sr. Mauro Lobo, Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
lpsemg -, e a apreciar a matéria constante na pauta. Na oportunidade,
comunica o recebimento de correspondência publicada no 'Diário do
Legislativo", na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Antônio
Carlos Silva Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba
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(17/3/2006); e dos servidores da Superintendência Regional de Ensino
de Poços de Caldas (18/3/2006). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei ns 2.706/2005, no 2Q turno (Deputado Fahim
Sawan); e 2.80512005, no 1 2 turno (Deputado Ricardo Duarte). O
Deputado Gustavo Valadares apresenta requerimento no qual solicita
sejam ouvidos nesta reunião o Sr. Roberto Porto Fonseca, Diretor de
Saúde do Ipsemg, e a Sra. Andréia M. Guimarães de Almeida, Presidente
do Sindicato dos Servidores do lpsemg. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião
para ouvir os Srs. Mauro Lobo e Roberto Porto Fonseca e a Sra. Andréia
M. Guimarães de Almeida, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais e registra a presença dos seguintes
servidores do lpsemg: Srs. Adair E. Marques, Chefe de Gabinete da
Presidência; Laurimar Leão Viana Filho, Superintendente de Benefícios;
Ubirajara Morais, Superintendente de Investimentos; Berenice Coutinho
Malheiros dos Santos, Diretora de Planejamento, Gestão, e Finanças;
André Felipe Carneiro, Superintendente de Gestão, e Sra. Andréia M.
Guimarães de Almeida, Presidente do Sindicato dos Servidores. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1 2 Fase da 2 2 Parte dos trabalhos, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente informa que os Projetos de Lei ns
2.79612005, 2.920 e 3.005/2006 foram retirados da pauta por terem sido
apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1
turno, dos Projetos de Lei n9s 2.915/2006 com a Emenda n2 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as
Emendas nos 2 e 3, apresentadas por esta Comissão (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); e 2.916/2006 com a Emenda n 9 1, apresentada pela

ri-LiISA



1130
Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda flQ 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública, e com as
Emendas ns 2 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça. Os
Deputados Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Sargento Rodrigues,
Ricardo Duarte, José Henrique e Doutor Viana necessitam retirar-se da
reunião. O Presidente comunica que a reunião fica sem quórum para
apreciar o restante da matéria da pauta. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a colaboração dos convidados, pelos
valiosos subsídios prestados, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Dinis Pinheiro - Antônio Júlio - Padre João.
ATA DA 39 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/3/2006

Às 14h41 mm, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia
Pacífico e os Deputados Chico Rafael, João Leite e Edson Rezende
(substituindo este ao Deputado Jésus Lima, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidehte, Deputado Chico Rafael, 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 debater a cobrança de
ponto adicional e a codificação indevida de canais realizadas pela Net
Serviços de Comunicação em Belo Horizonte e o excesso de propaganda
veiculada em sua programação e acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei
n Q 2.783/2005, no 1 9 turno (Deputado João Leite). A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Luciana Coelho de
Freitas, Oficial do Ministério Público, representando o Promotor de Justiça
do Procon Estadual; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral do
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Procon Assembléia; Antônio Roberto Salies Baptista, Consultor Jurídico
da NET; Maria Mônica de Oliveira Castro, Diretora Financeira do
Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais; Hermann Bergman
Garcia e Silva e Gustavo Henrique Rocha Lopes, Especialistas em
Regulação da Anatel, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Lúcia Pacífico, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à Y Fase da 2? Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Edson Rezende, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão,
com a finalidade de debater a política tarifária incidente sobre o setor de
fornecimento de energia elétrica, com os convidados que menciona.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Chico Rafael, Presidente - Lúcia Pacífico - João Leite.

ATA DA 2? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 23/3/2006

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro
Lessa, Ermano Batista, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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

rs
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discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1 2 Fase da 22
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
pela aprovação, no 12 turno, dos Projetos de Lei n 9s 2.915/2006 com a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n2s
2 e 3, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Ermano
Batista); 2.916/2006 com as Emendas n 2s 2 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Subemenda n 2 1, da Comissão de
Administração Pública, à Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 2.920/2006; e 3.063/2006
com a Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado José Henrique). Os Projetos de Lei n 2s 3.005 e 3.006/2006, no
1 2 turno, são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio - Ermano Batista - Carlos

Gomes - Jayro Lessa - Paulo Piau.
ATA DA 19 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 0
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM

27/3/2006
Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros os

Deputados Paulo Cesar, Carlos Gomes e Carlos Pimenta (substituindo
este à Deputada Maria Olívia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Rogério Correia e Jésus Lima. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Jésus Lima, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater o Programa Nacional de Produção e
Uso do Biodiesel - PNPB. A Presidência interrompe a 1 1 Parte da reunião
para ouvir os Srs. Athos Avelino, Prefeito Municipal de Montes Claros;
Sebastião Ildeu Maia, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros;
Simone Real Pessôa, Gerente da Área de Energia Renovável,
representando Paulo Kazuo, Gerente Executivo de Desenvolvimento
Energético da Petrobras; Pedro Ronaldo Comonian, Diretor da Abraber e
Adauto Marques, Secretário Municipal de Indústria e Comércio de Montes
Claros, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece
suas considerações e concede a palavra aos Deputados Carlos Gomes e
Jésus Lima, autores do requerimento que deu origem ao debate, e aos
demais Deputados para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à Y Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação,
é aprovado requerimento dos Deputados Carlos Pimenta, Carlos Gomes,
Jésus Lima, Paulo Cesar e Rogério Correia, em que solicitam seja
instalada comissão especial para acompanhar e discutir ações que visem
a implantação de Usina de Biodiesel em Montes Claros. 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, 28 de março de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Cecília Ferramenta - Biel Rocha

- Carlos Gomes.
ATA DA 4ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 28/3/2006

As 91h45min, comparecem no Centro de Convenções da Semec, em
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Três Marias, os Deputados Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, Márcio
Kangussu e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir as
causas e estudar soluções para a elevada mortandade de peixes no
trecho do Rio São Francisco compreendido entre os Municípios de Três
Marias e Pirapora e, em especial, examinar o impacto das atividades da
Votorantim Metais Zinco S.A. sobre a qualidade das águas. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Adair Divino da Silva e
Luiz Geraldo Fonseca Nascimento, respectivamente, Prefeito e
Presidente da Câmara Municipal de Três Marias; Roberto Carlos
Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Três
Marias; Alex Fernandes Santiago, Coordenador-Geral das Promotorias de
Justiça, de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas Integrantes das Sub-
bacias do Rio São Francisco; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de
Justiça e Coordenador das Promotorias de Justiça, de Defesa do Meio
Ambiente das Comarcas Integrantes das Sub-bacias dos Rios Paracatu e
Urucuia; Eugênio Hermont da Silva, Gerente-Geral da Votorantim Metais
Zinco S.A. (Unidade Três Marias); Sargento Eduardo Figueiredo Santos,
Comandante do Grupo de Polícia Militar do Meio Ambiente de Três
Marias; Alice Soares, Diretora de Monitoramento e Fiscalização
Ambiental da Feam; José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra e da
Câmara da Indústria Mineral da Fiemg; Raimundo Ferreira Marques,
Presidente da Federação de Pescadores Profissionais de Minas Gerais;
Alexandre Gonçalves, Membro da Comissão Pastoral da Terra - CPT-;
Sílvia Freedman, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno
da Represa de Três Marias - Gestora do Comlago - Consórcio dos
Municípios do Lago de Três Marias; Andréa Cristina Santiago Martelleto,
Promotora de Justiça da Comarca de Três Marias, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autores dos requerimentos que
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deram origem ao debate, os Deputados Laudelino Augusto e Sávio
Souza Cruz tecem as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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 março de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Sávio

Souza Cruz.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 28/3/2006

Às 15h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Contagem os Deputados Durval Ângelo e Roberto Ramos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, que 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, possíveis violações de
direitos humanos que teriam sido cometidas pela Administradora Exacta,
de Contagem, em relação aos arrendatários do Plano de Arrendamento
Residencial - PAR- , da Caixa Econômica Federal - CEF. A Presidência
registra a presença dos Srs. Angelo de Faria Fernandes, Gerente de
Serviço na Gerência de Filial de Alienação de Minas Gerais - Gilie -,
representando o Sr. Almir Márcio Miguel, Gerente de Filial do
Gerenciamento de Desenvolvimento Urbano da CEF-Gidur -; Júnio Flávio
Costa, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Três Barras -
ACBTB -; Arnaldo Luiz de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem; Avair Salvador de Carvalho, Irineu Inácio da Silva, Pastor
Silva, Carlos Magno; Dimas Fonseca, Kawlpter Prates, Pastor Ronaldo,
William Barreiro e Maria Lúcia, Vereadores da Câmara Municipal de
Contagem;	Paulo	Marques Antônio, Gerente Administrativo,
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representando o Sr. Mário Ohana, Presidente da Administradora Exacta;•
e Airlem Froes, arrendatário, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Laudelino

Augusto.	 -	 -
ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 29/3/2006

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval
Angelo, Roberto Ramos e Paulo Cesar, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva
e Laudelino Augusto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a debater, em audiência pública, as conseqüências
desastrosas de violações de direitos humanos das populações que
habitam regiões próximas a depósitos de lixo tóxico nas cidades de
Inconfidentes e Itaúna, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Delso Silva Neves, advogado,
encaminhando representação referente a denúncia contra o Sr. Jair Alves
de Oliveira, Prefeito Municipal de Boa Esperança, e solicitando à
Comissão sejam tomadas as providências cabíveis quanto à instauração
de procedimento investigatório por ofensa a direito fundamental
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constitucional tutelado; José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia da
Ouvidoria-Geral do Estado, solicitando informações sobre arbitrariedades
relatadas na pág. 7 da Nota Taquigráfica flQ 537.379, de 23/6/2005, que
estariam ocorrendo no Município de Resplendor; do Cel. PM Cezar
Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, conforme publicado no
"Diário do Legislativo" de 23/3/2006; e matéria jornalística de 17/3/2006
referente a abuso sexual de menor, que teria sido praticado por
funcionários públicos de Brasília. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Alexandre Camanho de Assis, Procurador
Regional da República - 1 Região; Alcides Constantine, Presidente da
Câmara Municipal de Inconfidentes; Ricardo Tahban, Chefe-Diretor de
Obras e Urbanismo de Inconfidentes, representando o Sr. Celso
Bonamichi, Prefeito Municipal de Inconfidentes; o Deputado Jean
Rossiaud, membro da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento
Suíço; o Sr. Leonardo Moreli, Secretário-Geral da Defensoria da Agua; o
Padre Paulo Fernando Massolini, da Paróquia Nossa Senhora da
Consolação em Belo Horizonte, o Sr. Luiz de Oliveira Guimarães, Chefe
de Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna, e as Sras. Tatiana Alves
Torres, Delegada de Polícia Federal, Chefe da Delegacia de Repressão a
Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, representando o
Sr. Jorge Pontes, Chefe de Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio
Ambiente e o Patrimônio Histórico; e Débora Teixeira do Amaral, Diretora
de Proteção do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de ltaúna, representando o Sr. Eugênio Pinto, Prefeito
Municipal de Itaúna, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2
Fase da 22 Pane, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n 2 2.867/2005
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(relator: Deputado Roberto Ramos), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos ns 6.170, 6.171 e 6.173/2006. Passa-se à 3? Fase da
2? Parte, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Paulo César em que solicita o envio de
ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado, solicitando-lhe recursos
humanos e provisão de equipamentos para a Delegacia de Piumhi; Edson
Rezende em que solicita a realização de reunião para se debaterem, em
audiênica pública, supostas arbitrariedades e práticas violentas
praticadas por policiais militares contra alunos de uma escola municipal
da Capital; Durval Angelo em que solicita sejam realizadas as seguintes
reuniões para se debaterem em audiência pública os assuntos
mencionados a seguir: em Lagoa Grande, para se obterem
esclarecimentos sobre a desocupação forçada de trabalhadores rurais
ocupantes da Fazenda Gameleira; em Itapecerica, para se obterem
esclarecimentos sobre a morte de Tiago Rodrigues de Jesus, ocorrida em
13/5/2005, após ele ter sido abordado pela Polícia Militar e se visitar a
Cadeia Pública desse Município para verificar a sua carceragem; nesta
Assembléia Legislativa, para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos
pelo Escritório de Direitos Humanos, inaugurado em setembro de 2005, e
outra, também nesta Casa, para se debater o Projeto de Lei Federal
4.559/2004, em tramitação na Câmara dos Deputados, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher;
em que solicita sejam enviados ofícios ao Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
solicitando-lhe informações e providências urgentes sobre duas jovens
mineiras internas de uma entidade religiosa, localizada na Capital
paulista, que estariam sendo vítimas de supostas práticas delituosas, e
encaminhando-lhe cópia da representação e dos documentos recebidos
pela Comissão; à Caixa Econômica Federal e às Administradoras Exacta
e Metrópole, pedindo-lhes que tomem providências urgentes para a
solução das denúncias apresentadas durante reunião da Comissão
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realizada em 28/3/2006 por moradores de conjuntos residencias do
Programa de Arrendamento Residencial no Município de Contagem; em
que solicita a realização de visita da Comissão, acompanhada de
representantes de diversos órgãos públicos, aos Conjuntos Residencias
Três Barras, Jacarandá, Santo Expedito, Vila Paris e Capricórnio,
situados em Contagem, para averiguar irregularidades na gestão da
administradora representante da CEF; e, finalmente, em que solicita o
envio de manifestação de aplauso à Juana Calfunao, autoridade do povo
indígena Mapuche, do Chile, em 31/3/2006, durante a solenidade de
recebimento da medalha Chico Mendes, na cidade do Rio de Janeiro.
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 março de 2006.
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Edson

Rezende - Paulo Cesar - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.711/2005

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n 2 2.711/2005
visa a declarar de utilidade pública o Movimento Verde de Paracatu, com
sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade, em funcionamento desde 1987, possui como

finalidade primordial conscientizar a população do Município de Paracatu
sobre a necessidade de preservação da natureza.

Para atingir suas metas, organiza debates, palestras, conferências e
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todos os meios legais de manifestação em defesa do meio ambiente;
fiscaliza, juntamente com os órgãos públicos, os desmatamentos ilegais e
todas as formas de agressão ambiental; desenvolve vários projetos, tais
como reciclagem de lixo, cultivo de ervas medicinais, recuperação de
áreas degradadas, produção de mudas de árvores nativas e frutíferas.

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

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

2.711/2005, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de março de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N 2 2.911/2005
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária
para a Prevenção do Abuso de Drogas de Elói Mendes e Região - Abraço
Sul de Minas -, com sede no Município de Elái Mendes.

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

Fundamentação
A entidade em causa possui como meta principal a mobilização da

comunidade para a prevenção do uso das drogas e dos malefícios
causados por elas aos seus usuários.

Desenvolve junto aos pais um trabalho permanente de conscientização
do problema e das alternativas de solução, contribuindo para o combate a
essas substâncias nocivas à saúde física e mental dos dependentes.

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

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.911/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 676/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na
Região do Sul de Minas e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não exarou seu parecer no prazo
aque se refere o art. 140 do Regimento Interno, tendo sido a proposição,
com base nesse dispositivo e a requerimento do autor, encaminhada à
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que se manifestou
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos lindes
de sua competência, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objeto criar pólo de desenvolvimento da

fruticultura no Sul do Estado, relaciona os Municípios que o integram,
estabelece objetivos, discrimina as atribuições do Executivo e propõe
benefícios fiscais

O autor, em sua justificação, alega que a proposição tem por objetivo
incentivar a fruticultura e agregar-lhe valor com o beneficiamento e a
industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de
desenvolver a economia regional. Em especial, a criação de postos de
trabalho amplia o alcance social do projeto. Ademais, a região já possui
uma vocação natural para essa atividade, constatada pela existência de
fruticultura e de agroindústrias, e, com a contribuição do poder público,
pode ocorrer um fluxo desenvolvimentista.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de apreciar a matéria, nos
termos regimentais supramencionados.
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A comissão de mérito analisou exaustivamente a matéria e verificou

que há três outros projetos de lei em tramitação nesta Casa dispondo
sobre pólos de fruticultura. Por isso, com o intuito de aprofundar a
discussão da matéria, essa Comissão realizou audiência pública com a
participação de órgãos do Executivo, de entidades representativas do
setor agroindustrial e de associações de fruticultores. Na oportunidade,
ficou claro que os quatro pólos que se pretende implantar já existem e
que a Lei flQ 12.998, de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura, já estabelece diretrizes e orientações adequadas para a ação
do Executivo. Além disso, esta Casa instalou a Comissão Especial da
Fruticultura. Os trabalhos dessa comissão Especial, que contaram com a
participação de todos os setores da respectiva cadeia de produtiva,
resultaram em um amplo diagnóstico e na apresentação de propostas
para o desenvolvimento da fruticultura. Em sua análise sobre os projetos
que dispõem sobre a fruticultura, o Relatório Final dessa Comissão
Especial conclui, também, que os pólos de fruticultura já existem e que a
Lei n 2 12.998 atende à maioria das medidas dispostas nos projetos. A
Comissão Especial entendeu também que esses pólos necessitam de
políticas comuns de apoio para sua consolidação e expansão. Assim,
essa Comissão Especial propôs fosse apresentado um substitutivo ao
projeto de lei em pauta, que a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial entendeu por bem incorporar ao seu parecer, sob a forma
de Substitutivo n 9 1. Em nosso entendimento, isso esgota completamente
a análise da matéria quanto ao mérito.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art.100, c/c o art.102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual
seja analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que
o projeto não cria direito nem obrigação para o Estado nem gera
necessariamente ou obrigatoriamente despesas para os cofres públicos.
A proposição dispõe sobre política pública que poderá ou não vir a ser
implementada. Se assim for a vontade política, ela dará origem a
programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de sua meta física e
definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser compatibilizadas
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com as receitas e as demais despesas públicas, sem prejuízo do
equilíbrio orçamentário. Se for o caso, teremos o direito, o dever e a
oportunidade de fazer essa análise, quando da tramitação nesta Casa
Legislativa das subseqüentes leis orçamentárias. Em princípio, podemos
imaginar que não haverá óbice, tendo em vista o reduzido valor da
despesa comparado com a magnitude do orçamento do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 9 turno, do Projeto

de Lei ng 676/2003 na forma do Substitutivo n. 2 1, apresentado pela
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ermano Batista -

Carlos Gomes - Paulo Piau - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.336/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei &
2.336/2005 dispõe sobre a autorização do fretamento eventual fechado
intermunicipal de veículos denominados vans e similares no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n Q 1, que
apresentou.

Posteriormente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para ser apreciada quanto
ao mérito. Essa comissão opinou por sua aprovação, na forma do
Substitutivo & 1, oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva disciplinar o fretamento eventual

intermunicipal de veículos denominados vans e similares, organizados em
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cooperativas.

Consoante o projeto, caberá ao DER-MG emitir autorização expressa
para que as cooperativas possam habilitar os veículos para a realização
do transporte. Ainda segundo a proposição, caberá ao DER editar normas
específicas com vistas a disciplinar o cadastramento das cooperativas
interessadas em prestar serviço de fretamento.

Por fim, o projeto estabelece que regulamento expedido pelo DER
disporá sobre a fiscalização da atividade de fretamento.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza jurídico-
material à sua tramitação. Contudo, a fim de aprimorá-la, entendeu
oferecer o Substitutivo n 2 1, com o qual concordamos, haja vista que em
nada prejudica a essência do projeto.

Entendemos que o transporte de passageiros realizado sob a forma de
fretamento constitui uma realidade que o poder público não pode
desconhecer. Trata-se de atividade de natureza privada, mas que, em
vista das potenciais conseqüências anti-sociais que encerra, caso não
venha a submeter-se a um regramento jurídico, demanda uma
intervenção normativa do Estado para que sejam delineados os limites
legais de atuação.

A comissão de mérito nos lembra que a Constituição Estadual
estabelece, em seu art. 10, inciso IX, que o transporte rodoviário estadual
de passageiros é serviço público de competência do Estado, cabendo-
lhe, através da administração indireta, neste caso o DER-MG, a sua
gestão.

Pelos pareceres exarados, constata-se que a referida atividade
disciplina-se por meio do Decreto n 9 44.035, de 2005, que prevê regras
para prestação do serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal.
São previstos as modalidades de fretamento, a forma de sua autorização,
os requisitos para cadastramento bem como os termos da fiscalização da
atividade. Contudo, buscou diferenciar o transporte feito sob a forma de
fretamento do transporte público regular, vedando àquele a prática de
qualquer ato característico deste último, como o embarque e o
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desembarque de pessoas nos terminais rodoviários e suas áreas de
entorno, e a cobrança individual de passagens.

Entendemos, a exemplo da douta Comissão de Constituição e Justiça,
que, embora a matéria exista em nível infralegal, deve ser tratada sob o
domínio da lei, considerando-se a complexidade e a natureza da questão,
visto que se desenrola sob um quadro social delicado. Lembramos que os
veículos de que trata a matéria, no caso, as vans, não são veículos
comuns, são caros, pois encerram determinadas características especiais
que, em muito, elevam seus preços e, quase sempre, são adquiridos por
seus proprietários à custa de longos financiamentos.

Trata-se, portanto, de vultoso investimento de longo prazo, sendo
aconselhável, portanto, que uma maior segurança seja dada ao
transportador. Esta segurança materializa-se por meio de
regulamentação da matéria em lei, garantindo-se que, no futuro, toda e
qualquer modificação far-se-á também mediante uma ampla discussão da
sociedade, e não por meio de um simples ato normativo. Dessa forma,
entendemos que a questão demanda criteriosa discussão, e, a nosso ver,
não há melhor espaço para tal que o Parlamento.

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, que compete a esta
Comissão analisar, a matéria não cria novas despesas ao erário público,
tratando exclusivamente de disciplinar o transporte de passageiros
realizado sob a forma de fretamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.336/2005, no 1 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista, relator - Carlos Gomes -

Antônio Julio - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.632/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
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tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou. Agora, vem ela a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer quanto à possível repercussão financeira dela decorrente,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei objeto da referida autorização

legislativa é constituído por um terreno com área de 6.000m 2, integrante
de outra com 25.211 m2, situada na Fazenda São José, no Município de
Tocantins e pertencente ao DER-MG.

A área total vem sendo utilizada como horto florestal pela Prefeitura
Municipal, desde 2001, quando foi celebrado o Termo de Cessão PJU-
25.009/01, que perde a vigência em 29/6/2006.

Agora, o Prefeito de Tocantins pretende destiná-la à construção de um
parque de exposições e de uma praça de esportes, estando tal finalidade
consubstanciada no parágrafo único do art. l Q do projeto. Com isso, fica
configurado o atendimento ao interesse público, que deve nortear o
negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que a
proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo
o prazo de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Solicitado a manifestar-se sobre a proposição, o DER-MG declara não
se opor à pretendida doação, desde que preservada a área de
2.397,62m2, ocupada por funcionários e aposentados da autarquia.

Respeitando essa orientação e contemporizando-a com o objetivo de
utilização do imóvel expresso no projeto, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n g 1, que, além disso, substitui o ente
Poder Executivo Estadual pelo órgão DER-MG, ao qual deve ser dada a
autorização.
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Ressalte-se, por fim, que a autorização legislativa em tela decorre da

exigência contida na Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, em especial o § 2 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 nem acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

2.632/2005, no l Q turno, na forma do Substitutivo n 9 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio -

Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.637/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência visual aos livros
didáticos nas bibliotecas públicas.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda nQ 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação, na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estatui que as bibliotecas integrantes dc

rs
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Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas deverão ofertar aos deficientes
visuais acesso aos livros didáticos adotados no ensino fundamental e no
ensino médio, por meio da inclusão, nos seus acervos, de exemplares em
braile ou em outros meios físicos e virtuais alternativos.

A Comissão de Constituição e Justiça argumenta em seu parecer que o
art. 32 do projeto, que aponta a celebração de convênios com entidade de
direito público ou privado como meio para implementação da lei, deve ser
suprimido. Por isso, apresentou a Emenda n 2 1, considerando que já é
constitucionalmente prevista a competência privativa do Governador do
Estado para firmar acordos desse tipo.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após
examinar a matéria, informou que a proposição em pauta merece ser
acolhida e aprimorada, o que fez por meio da apresentação do
Substitutivo n 2 1. Essa Comissão atesta em seu parecer que os serviços
oferecidos pelas bibliotecas podem propiciar meios eficazes de
integração do deficiente visual à vida ativa. O contato com os livros em
braile e em áudio e com os vários recursos na área de informática hoje
disponíveis para o deficiente visual são meios de proporcionar a esse
público autonomia e independência.

A Comissão de Educação assevera que as medidas propostas não
geram novas despesas para o Estado, que já conta com programas sob
responsabilidade das Secretarias de Educação, de Desenvolvimento
Social e Esportes e de Cultura - como o programa de apoio às
bibliotecas, afeto direto ou indiretamente ao objeto da proposição. Há,
ainda, o Programa Nacional de Distribuição de Livros Didáticos, que está
universalizando a distribuição de livros didáticos e paradidáticos em braile
para a rede pública. A Secretaria de Educação tem acesso aos livros
digitalizados disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação e pode compartilhá-los com outros órgãos e entidades para
uso exclusivo de deficientes visuais. Há de se acrescentar, ainda, que a
rede mundial de computadores oferece inúmeras informações, recursos e
tecnologias que possibilitam à pessoa com deficiência visual acessar
seus conteúdos, como livros falados disponibilizados por organizações
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não governamentais, "softwares" de uso gratuito, como o Dosvox, e
outras ferramentas que, apenas com a orientação correta e investimentos
de custo reduzido, podem se tornar instrumentos fundamentais para
propiciar aos deficientes visuais o acesso à informação. Já a produção
em braile, que é a mais onerosa, pode ser feita com o apoio de entidades
privadas e conforme os recursos disponíveis.

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

2.63712005 no l Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 29 de março de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Júlio - Jayro

Lessa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.825/2005

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei n 9 2.825/2005
"dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no Estado de Minas
Gerais para a construção de habitações populares e dá outras
providências".

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n g 1, que
apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise, de iniciativa parlamentar, autoriza o Poder

Executivo a utilizar madeira apreendida para a construção de habitação
popular. Estabelece, outrossim, condições para o aproveitamento da
madeira e para o ingresso de pessoas em programas de construção de
habitações populares. Entre elas, destacamos os critérios de renda
familiar de até cinco salários mínimos mensais e a preferência para as

- -
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mulheres chefes de família.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza jurídico-
material à sua tramitação. Em seu douto parecer, informou que a
destinação dos produtos e subprodutos florestais apreendidos está
disciplinada no art. 62 da Lei n 9 14.309, de 2002, que dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade.

De acordo com o "caput" do citado artigo, esgotados os prazos para a
interposição de recurso, 'os produtos e subprodutos apreendidos pela
fiscalização serão alienados em hasta pública, destruidos ou inutilizados,
quando for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente,
mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal,
militar, pública ou outras com fins benemerentes, mediante justificativa
em requerimento próprio, lavrando-se o respectivo termo".

Como se depreende, a legislação vigente permite ao Poder Executivo
promover a alienação ou a doação de produtos e subprodutos florestais
apreendidos a entidades, públicas ou privadas, sem fins comerciais,
donde concluímos que a proposição em nada colide com a legislação
específica.

Como muito bem argumenta o autor da proposição, a moradia cumpre
um papel fundamental para a cidadania, a dignidade e a segurança da
família. Todos sabemos, por outro lado, que o déficit habitacional está
entre um dos mais graves problemas sociais do País.

Contudo, a fim de aprimorar a proposição, a Comissão anterior, tendo
em vista a necessidade de consolidar a legislação que trata do assunto e
permitir maior discricionariedade ao Poder Executivo no trato das
medidas relacionadas a renda familiar, cadastros e estudos
socioeconômicos, ofereceu o Substitutivo n 2 1, o qual acatamos por
entender que em nada prejudica a essência do projeto.

Vale observar que, por se tratar de matéria-prima natural, a madeira
requer cuidados especiais no seu manejo e acondicionamento, tais como
imunização específica e galpões apropriados, a fim de que lhe sejam
preservadas as qualidades, aumentando em muito sua vida útil. Ora,
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todos esses cuidados, embora necessários, em muito oneram o Estado.
A proposição busca justamente diminuir custos para o erário público, uma
vez que, ao criar alternativas para o destino da madeira apreendida,
obviamente fará diminuírem, na mesma proporção, os cuidados
necessários para seu acondicionamento.

Dessa forma, entendemos que a proposição traz em seu bojo inegável
mérito social, uma vez que contribui para a redução do déficit
habitacional, por meio de medida redutora de custos, propiciando o
cumprimento das prerrogativas constitucionais do Estado na área social.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.825/2005 no 12 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, oferecido pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de março de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Irani Barbosa, relator - Paulo Piau.

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

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Cruzília pelo

transcurso do 542 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 5.86612005, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Estiva pelo
transcurso do 572 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 5.867/2005, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de São João dei-
Rei pelo transcurso do 2922 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 5.868/2005, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a comunidade do Município de Almenara pelo
transcurso do 682 aniversário de emancipação político-administrativa
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desse Município (Requerimento n 2 5.870/2005, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de congratulações com a comunidade do Município de Sapucaí-Mirim
pelo transcurso do 68 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 5.892/2005, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo do Cajuru
pelo transcurso do 572 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 5.893/2005, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de São Gonçalo do
Pará pelo transcurso do 572 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n Q 5.932/2005, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Cruzília por sua eleição
para o cargo de Presidente da Associação da Microrreglão do Circuito
das Aguas - Amag (Requerimento n 2 5.933/2005, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Aldir da Silva Ramos por sua eleição para
o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Arinos para o exercício de
2006 (Requerimento n 2 5.951/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Juca da Coagril por sua eleição para o
cargo de Presidente da Câmara Municipal de Unaí para o exercício de
2006 (Requerimento n 2 5.952/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas
por sua eleição para o cargo de Presidente da Associação dos Municípios
do Alto Rio Pardo - Amarp (Requerimento n 2 5.957/2006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Petruceli Filho, Vice-Prefeito
Municipal de Santa Maria do Suaçuí, ocorrido em 1/1/2006, nesse
Município (Requerimento n9 5.961/2006, do Deputado Gustavo
Valadares);

de congratulações com a comunidade do Município de Governador
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Valadares pelo transcurso do 68 9 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 5.963/2006, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade do Município de Unaí pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 9 5.997/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Márcio Heleno dos Santos por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Varjão de Minas
para o exercício de 2006 (Requerimento n Q 5.998/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Carlos Antônio de Souza Brandão por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Riachinho
para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 5.999/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. José Araújo Corrêa por sua eleição para o
cargo de Presidente da Câmara Municipal de Presidente Olegário para o
exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.000/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Sr. José Francisco Barbosa de Brito por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Natalândia
para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.001/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Márcio Antônio Pereira por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lagamar para o
exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.00212006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Sr. Paulo César Carneiro de Oliveira por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de João
Pinheiro para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.003/2006, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Vicente de Paulo Dorneles por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Guimarânia para o
exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.00412006, do Deputado Antônio
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Andrade);

de congratulações com o Sr. Gilmar Antônio da Silva por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Guarda-Mor para o
exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.005/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Sr. Marcos Vinícius Pereira Costa por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Dom Bosco
para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.019/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Braz Calixto Coutinho por sua eleição para
o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Coromandel para o
exercício de 2006 (Requerimento nO 6.020/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Sr. Samuel Alves Pimenta por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande
para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.021/2006, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Edvardes Fonseca de Meio por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Buritis para o
exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.022/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com o Sr. José Aníbal Martins Alvaro por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Bonfinópolis de
Minas para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.023/2006, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. João Bosco de Castro Borges por sua
eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Patos de
Minas para o exercício de 2006 (Requerimento n 2 6.024/2006, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Sr. Norival Ferreira da Silveira por sua eleição
para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia para o
exercício de 2006 (Requerimento n9 6.025/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

rs
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de congratulações com a comunidade do Município de Presidente

Olegário pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 6.026/2006, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Uruana de Minas
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n2 6.027/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Andradas pelo
transcurso do 116 Q aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.030/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de São João da
Mata pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 6.031/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Conceição das
Pedras pelo transcurso do 43 Q aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 6.032/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Inconfidentes
pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.033/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de São Sebastião
da Bela Vista pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n Q 6.03412006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Ouro Fino pelo
transcurso do 2579 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.035/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Monte Sião pele

LI
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transcurso do 1 572 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.036/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Senador José
Bento pelo transcurso do 439 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n9 6.037/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Universidade Federal de Viçosa - UFV - pelo
transcurso do 80 Q aniversário de sua fundação (Requerimento n
6.038/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Consolação pelo
transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.039/2006, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep -
pelo transcurso do 31 Q aniversário de sua fundação (Requerimento n9
6.04312006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Botumirim pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.048/2006, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Buritizeiro pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 9 6.049/2006, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Tiros pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.052/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a nova Diretoria da Agência para o
Desenvolvimento Econômico e Social de Vazante - Advaz -, eleita para o
biênio 2006-2008 (Requerimento n2 6.053/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Datas pelo
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transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.05912006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias pelo
transcurso do 439 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.060/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Presidente
Juscelino pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 6.061/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de lngaí pelo
transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.062/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Inimutaba pelo
transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.063/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira da
Prata pelo transcurso do 439 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 6.064/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Santo Hipólito
pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.06512006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Felício dos
Santos pelo transcurso do 439 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 2 6.066/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Joaquim Felício
pelo transcurso do 432 aniversário de emancipação político-administrativa
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desse Município (Requerimento n 9 6.067/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Monjolos pelo
transcurso do 43 2 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n Q 6.068/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Augusto de Lima
pelo transcurso do 43 2 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.069/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso á RM Sistemas pelo transcurso do 20 aniversário de sua
fundação (Requerimento n 9 6.071/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola Estadual de Meio Viana, em Esmeraldas, pela
apresentação do projeto Redescobrindo o Ensino Médio (Requerimento n9
6.075/2006, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de aplauso ao Padre Wolfgang Gruen, Professor de Teologia do
Instituto Santo Tomás de Aquino - PUC-MG -, pelo recebimento do título
"Doutor Honoris Causa" pela Universitá Pontifícia Salesiana de Roma
(Requerimento n9 6.087/2006, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a comunidade do Município de Santo Antônio
do Itambé pelo transcurso do 439 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 6.091/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
das Velhas - Amev - pelo transcurso do 28 2 aniversário de sua fundação
(Requerimento n9 6.092/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Ubaí pelo
transcurso do 439 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.111/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de lbiaí pelo
transcurso do 439 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.112/2006, do Deputado Arlen



1159
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Rubelita pelo
transcurso do 439 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.113/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Varzelândia pelo
transcurso do 439 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.114/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de aplauso ao Colégio Loyola pelo transcurso do 63 2 aniversário de sua
fundação (Requerimento n 9 6.116/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Fundação Cultural de Belo Horizonte - Fundac
- e com o Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH - pelo
transcurso do 42Q aniversário de fundação dessas instituições
(Requerimento n9 6.128/2006, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Arinos pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n9 6.12912006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Lagoa Formosa
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.130/2006, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Felixlândia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n9 6.13112006. do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Buritis pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento n 2 6.132/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Bonfinópolis de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento n 9 6.133/2006, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Pedras de Maria
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da Cruz pelo transcurso do 149 aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento & 6.134/2006, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Riachinho pelo
transcurso do 142 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.135/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Montalvânia pelo
transcurso do 542 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 9 6.136/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Mamonas pelo
transcurso do 139 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento n 2 6.137/2006, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de
Caxambu - 72 SRE - pelo transcurso do 15Q aniversário de sua instalação
(Requerimento n 2 6.14712006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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