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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2006

ATA
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO PROTOCOLO DE OU lOTO, EM 121712006
Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, III, do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada e é subscrita por este parlamentar. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater o tema "MDL: normatização,
financiamento e comercialização". A Presidência interrompe a P Parte
da reunião para ouvir os Srs. Haroldo Machado Filho, membro da
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; Cláudio Motta,
especialista em MDL da Motta Alvim Advogados e Consultor do Banco
Real S.A.; Rafael Nacil, Assessor de Recursos Hídricos e Mudanças
Climáticas da Fiemg; Mariana Paula Pereira, Analista de
Desenvolvimento do BDMG e Milton Nogueira, Consultor Internacional
e ex-funcionário da ONU, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se, ainda, a presença de representantes de outras
entidades: Sras. Ana Maria Alves Rodrigues e Sheila Maria Pinheiro
do Altíssimo, especialistas em Direito Ambiental e membros da
Comissão de Meio Ambiente da OAB; Srs. João Batista Ferreira
Andrade, representante da Associação Regional de Proteção
Ambiental; Luiz Lobo, Assessor da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente; Nísio de Souza Armani, Diretor da Radial Bionergética
Engenharia Ltda.; Raimundo Machado Filho, Assessor da Vereadora
Neila Batista; Sebastião Figueiredo, Consultor; João Batista Meio
Carvalhaes, Diretor de Conservação de Energia da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico; Sras. Luciana Vaz,
Assessora da Câmara Municipal de Belo Horizonte e membro do
Forum da "Agenda 21"; Ciarise Fernandes da Silva, Presidente da
ONG Clarosof ia Núcleo Mundial; Srs. Odair Santos Júnior, Assessor
de Aguas e Meio Ambiente da Presidência do Crea-MG; Matheus
Alves de Brito, Consultor da MundusCarbo; Alfredo Padovani,
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Assessor do Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Ronaldo
Vasconcelos. A Presidência tece as considerações iniciais, e, logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado
Ricardo Duarte. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 2 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.059/2006
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação Barbacenense de Ação
contra Aids - Abaa -, com sede no Município de Barbacena.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo a promoção humana por

meio de diversas atividades. Dessa forma, desenvolve a prática dos
esportes e abre espaço para o lazer e a recreação. Além disso,
possibilita aos interessados o acesso à cultura, à educação e à defesa
dos direitos individuais, assim como busca assegurar a proteção à
saúde da família.

Dentro desse amplo leque de ações, destaca-se o permanente
esforço na prevenção ao contágio da aids e o apoio aos portadores do
vírus HIV.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título declaratório de
utilidade pública.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 579 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4â SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 1/8I2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 639 e 640/2006
(encaminham o Veto Total à Proposição de Lei n 9 17.175 e o Projeto
de Lei n Q 3.518/2006, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei Complementar n2 8912006 - Projetos de Lei n 9s 3.519 a
3.535/2006 - Projeto de Resolução n2 3.536/2006 - Requerimentos nQs
6.781 e 6.78212006 - Comunicações: Comunicação do Deputado
Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Rogério Correia, Edson Rezende, André Quintão e Domingos Sávio -
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 - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bílac Pinto - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - George Hilton -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Neider
Moreira - Padre João - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h13min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Elmiro Nascimento, 3°-Secretário, na funções de

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

Correspondência
- O Deputado Zé Maia, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N9 639/2006

Belo Horizonte, 26 de julho 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 vetar totalmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n 17.175, que institui a
Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia
Maligna.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Saúde assim se manifestou:
Razões do veto:
"A Hipertermia Maligna não se constitui como uma doença. E uma

síndrome que envolve a genética e a introdução de fármacos, com a
possibilidade outros fatores desencadeantes, durante uma anestesia
geral com a utilização de anestésico inalatório volátil. Com  os
conhecimentos atuais não há como a prevenir. A principal
preocupação é a precocidade do diagnóstico e a pronta ação da
equipe de profissionais envolvidos."

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM N 2 640/2006
Belo Horizonte, 27 de julho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-

me encaminhar à consideração dessa Egrégia Assembléia Legislativa
projeto de lei que altera a redação de dispositivo da Lei n 2 13.054, de
23 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o transporte de presos.

Por entendê-la relevante, faço anexar a Exposição de Motivos do
Secretário de Estado de Defesa Social, contendo valiosos
fundamentos que, estou certo, serão devidamente considerados por
essa Assembléia no prioritário exame da iniciativa.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.
E. M. n 2 1/2006.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência projeto de lei que altera a Lei n2

13.054, de 23 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o transporte de
presas.

A Constituição Federal preceitua que à Polícia Civil incumbe as
atividades de polícia judiciária, bem como a apuração de infrações
penais e á Polícia Militar funções de polícia ostensiva (art. 144,
parágrafos 42 e 5Q).

Nesse caminho, produziu-se legislação infra-constitucional, de
competência estadual, procurando preservar as atividades típicas de
polícia, com a transferência da incumbência do transporte de presos
condenados ou provisórios para a então Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (art. 1 9 da Lei 13.054198), cujas funções
assumidas pela Secretaria de Estado de Defesa social, criada pela Lei
Delegada 49/2003.

A partir de então, a Secretaria de Estado de Defesa Social, através
de sua Subsecretaria de Administração Penitenciária vem se
esforçando para assumir as tarefas de transporte de presos, já
realizando todo o trabalho referente aos presas inseridos no sistema
penitenciário através da Superintendência da Guarda, criada pela Lei
14.69512003. Todavia, segundo dados contidos no Anuário de
Informações Criminais de Minas Gerais, produzido pela Fundação
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João Pinheiro, o sistema penitenciário mineiro detém 32,71% da
população carcerária, enquanto que o restante se encontra sob a
custódia da Polícia Civil.

E de se considerar que a Subsecretaria de Administração
Penitenciária ainda está em fase de preparação para a assunção
completa da tarefa de transportar presos. Acrescenta-se que as
instituições policiais existentes, há muito desempenham atividades de
guarda e transporte de presos, sendo que a dimensão geográfica do
Estado de Minas Gerais torna desaconselhável e impraticável a
concentração da responsabilidade do transporte de presos por parte
da Subsecretaria de Administração Penitenciária. E praticamente
inviável a realização imediata do transporte de todos os presos pela
mencionada Subsecretaria, diante das dificuldades operacionais que a
atividade impõe.

Por outro lado, somente as Polícias Militar e Civil se fazem
presentes em todo o Estado e tradicionalmente já desenvolvem
mecanismos de realização da atividade de transporte de presos.
Assim, essa responsabilidade já de ser compartilhada entre os
componentes do Sistema de Defesa Social, posto que se trata de
atividade que reclama a concorrência subsidiária e solidária das
partes que compõem esse todo e que têm o fim maior da preservação
da segurança pública, em consonância com o que dispõe o art. 144,
da Constituição Federal, que tem a principiologia da responsabilidade
compartilhada e da estruturação sistêmica expressa simetricamente
no art. 133, da Constituição Estadual de Minas Gerais.

Entenda-se que a Administração Pública não pretende se esquivar
do dever de cumprir o ordenamento jurídico vigente, no caso,
transferir a administração do sistema prisional à Secretaria de Estado
de Defesa Social. Pretende-se, pelo contrário, promover a transição
da maneira mais adequada, atendendo às metas integrantes do
Planejamento Estratégico do Sistema de Defesa Social,
especialmente aquelas referentes ao Sistema Prisional. E para tanto,
a Administração Pública, através de seus órgãos competentes, vem
trabalhando exaustivamente no sentido de promover tais objetivos.

Dentre os objetivos a serem alcançados pela Subsecretaria de
Administração Penitenciária - SUAPE, unidade integrante da estrutura



da Secretaria de Estado de Defesa Social, destaca-se a
profissionalização dos Agentes de Segurança Penitenciária, que por
sua vez, permitiria a liberação dos efetivos das Polícias Civil e Militar
para as suas funções precípuas, quais sejam a investigação criminal e
atuação no policiamento ostensivo, respectivamente. A SUAPE
pretende, portanto, assumir plenamente a atividade de custódia de
presos sentenciados e provisórios, o que reflete na guarda interna,
guarda externa, escolta e atribuições correlatas. Tal atividade se
estende a todos os estabelecimentos prisionais, conforme elencados
na Lei de Execução Penal (LEP), na organização dos CERESPs e das
Delegacias Especializadas.

Necessário, portanto, adequar a legislação ao plano da realidade, de
modo que a Administração Pública tenha efetiva condição de executar
da maneira mais fiel e eficaz possível aquilo que é determinado pela
mesma. Importante, dessa forma, que a competência para transporte
e guarda de presos seja provisoriamente compartilhada pelos órgãos
integrantes do Sistema de Defesa Social até que a SEDS detenha
estrutura suficiente para assumir integralmente tais funções.

Privilegia-se, afinal, o interesse público, uma vez que a segurança,
dos presos e da coletividade, será preservada de incertezas e
inconstâncias na administração da justiça com as mudanças que se
propõe na legislação.

Estas são as razões que me conduzem a submeter ao elevado
exame de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo.

Respeitosamente,
lbrahim Abi-Ackel, Secretário de Estado de Defesa Social.

PROJETO DE LEI N 2 3.518/2006
Altera a Lei n2 13.054, de 23 de dezembro de 1998, que dispõe

sobre o transporte de presos.
Art. 12 - Os arts. 1 0 e 2Q da Lei n2 13.054, de 23 de dezembro de

1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1- Compete à Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS -

o transporte do preso, provisório ou condenado, nas hipóteses legais
de transferência, saída ou remoção de estabelecimento penal, dentro
do Estado de Minas Gerais, inclusive para comparecimento a
audiências judiciais.



§ 1 - Compete subsidiariamente à Polícia Civil e à Polícia Militar a
atribuição prevista no "caput" em atendimento às determinações
judiciais e às solicitações administrativas, que nos termos da lei, forem
dirigidas àqueles órgãos.

§ 2 - Aplicar-se-á o disposto no §1 0 até que se complete a
operacionalização da Guarda Penitenciária, consoante regulamento e
nos termos da Lei n 2 14.695, de 30 de julho de 2003.

§ 32 - Nas hipóteses de transferência, encaminhamento, remoção ou
outra situação pertinente ao preso, tora do Estado de Minas Gerais, a
responsabilidade fica a cargo da Polícia Civil do Estado, por
intermédio da Polinter.

Art. 2 - O preso cuja presença for judicialmente requisitada ficará
nas dependências e nas imediações do foro, sob a guarda da
autoridade responsável e sob as ordens do juízo requisitante.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Ellen Gracie, Presidente do STF (2), solicitando informações
para instruir as Adins n 2s 3.760 e 3.764.

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, prestando informações
em atenção ao Requerimento n 2 6.243/2006, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Sr. Remígio Todeschini, Secretário de Políticas Públicas de
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia
do Convênio MTE/SPPE/Codefat n 2 007/06 - Sedese-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, cio o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações em atenção ao Requerimento n 2 5.989/2006,
da Comissão de Participação Popular. (- Anexe-se ao Requerimento
n 2 5.989/2006.)

Do Sr. Bazileu Alves Margarido Neto, Chefe do Gabinete do
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Ministério do Meio Ambiente, agradecendo texto enviado por
intermédio do Ofício n9 1 .409/2006/SGM.

Do Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.67012006, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, encaminhando parecer da Comissão de Direitos
Humanos dessa Câmara relativo a sugestão sobre política
penitenciária para o Município, como subsídio para elaboração de
políticas públicas pertinentes. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente da Câmara Municipal
de Varginha, encaminhando cópia da Indicação n 2 61912006, do
Vereador Leonardo Vinhas Ciacci, aprovada por essa Casa, em que
solicita a inclusão, no Programa de Iluminação Pública - Luz para
Todos, do Clube Recreativo do Camisolão. ( - A Comissão de Meio
Ambiente.)

Da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente da Câmara Municipal
de Varginha, encaminhando cópia de requerimento do Vereador
Reginaldo de Oliveira Tristão, aprovado por essa Casa, em que
solicita seja firmado convênio entre o Estado e esse Município,
objetivando a aquisição de equipamento para hospital da rede
municipal. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento flQ 6.051/2006, do
Deputado Antônio Andrade. (- Anexe-se ao Requerimento n2
6.051/2006.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando cópia do Convênio P6 048/98. (- 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. Herbert Freire de Menezes, Presidente da 1224 Subseção da
OAB-MG, solicitando seja inserida no Projeto de Lei Complementar n2
87/2006 a criação da 32 Vara na Comarca de Janaúba. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar n9 87/2006.)

Da Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Secretária Adjunta de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
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República, solicitando a indicação de representante deste Poder para
comparecer à abertura da Conferência Regional das Américas sobre
os Avanços e Desafios no Plano de Ação contra o Racismo,
Discriminação, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim (2), Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações com referência a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça, relativos aos Projetos de Lei ns 3.197 e
3.474/2006. (- Anexem-se aos Projetos de Lei ns 3.197 e
3.474/2006.)

Do Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.57212006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n2
5.812/2005, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Heleno Rosa Portes, Coordenador da Promotoria de Justiça
de Defesa do Meio Ambiente, encaminhando informações em atenção
ao Requerimento n 2 6.659/2006, da Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Gisele de Cássia Tavares, Diretora Executiva do Fundo
Nacional de Assistência Social, comunicando a liberayão de recursos
para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- 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. Maurício Passariello, Coordenador do Núcleo de Contratos,
Convênios e Licitações do Ministério da Cultura, encaminhando cópia
de termo aditivo a convênio celebrado entre esse órgão, o Estado e o
Município de Serro. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal no Centro de Minas, prestando informações
em atenção a requerimento da Comissão de Meio Ambiente
encaminhado por meio do Ofício n 2 1 .026/2006/SGM.

Do Sr. Túlio Zulato Neto, Chefe de Gabinete do Secretário Municipal
de Saúde, informando a impossibilidade de comparecimento do titular
dessa Pasta à reunião para debater o encerramento das atividades da

ÃT
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Clínica Nossa Senhora da Conceição. (- À Comissão de Saúde.)
Do Sr. Carlos dos Santos, Diretor do Centro de Informações das

Nações Unidas, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.666/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jales Marinho, Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar,
prestando informações relativas ao Requerimento n9 6.453/2006, do
Deputado Padre João.

Do Sr. Urubatan Helou, Presidente do Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região, encaminhando relatório
sobre os problemas enfrentados por essas empresas no que diz
respeito à burocracia das barreiras fiscais entre os Estados brasileiros.
(- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Glauco David de Oliveira Souza, Presidente da Associação
dos Defensores Públicos de Minas Gerais, solicitando o apoio da
Casa ao projeto de lei complementar, a ser enviado pelo Governador
do Estado, o qual detalhará a autonomia e adequará a Lei
Complementar n 2 65/2003 às disposições da Emenda à Constituição
n2 75/2006. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n
89/2005.)

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor-Coordenador-Geral do
Sindieletro-MG, enviando novo ofício denunciando a ocorrência de
acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores do quadro próprio e
terceirizados da Cemig. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Coordenador Seccional do
Copam, prestando informações relativas ao Requerimento n2
6.717/2006, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e
Juventude do Estado de Minas Gerais, prestando informações
relativas ao requerimento da Comissão de Participação Popular
encaminhado por meio do Ofício n 1 .425/2006/SGM.

Do Sr. Paulo de Tarso Barbosa Passos, Executivo de Relações
Institucionais da Telemar (12), prestando informações relativas ao
requerimento do Deputado Dimas Fabiano encaminhado por meio do
Ofício n2 1 .244/2006/SGM.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
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Secretaria de Transportes (6), encaminhando cópias de convênios
com os Municípios que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Eleuza Passos Guimarães, Assessora de Comunicação
Social da Gerência Regional do INSS, prestando informações relativas
ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado
pelo Ofício n 2 1.021/2006/SGM.

24 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 9 89/2006
Dispõe sobre a aposentadoria especial das mulheres integrantes da

área de segurança pública do Estado, nos termos do disposto no art.
40, § 4, II e III, da Constituição da República.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A mulher titular de cargo integrante da área de Segurança

Pública - Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Militar, Sistema
Prisional e Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator, será
aposentada voluntariamente com os proventos integrais e seguindo as
demais normas a que estão sujeitos os servidores dessas categorias,
fixadas em Regulamentos próprios, nos termos do disposto no art. 40,
§ 42 , II e III, da Constituição da República, desde que comprove vinte
e cinco anos de contribuição.

Art. 2 - O Chefe do Poder Executivo baixará os atos necessários à
fiei execução desta lei complementar, ouvido o órgão central do
Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos.

Art. 3 - As despesas decorrentes desta lei complementar correrão
por conta do Orçamento Geral do Estado.

Art. 42 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 1 de agosto de 2006.
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Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição visa dar efetividade ao disposto no art.

40, § 4 , II e lIl,da Constituição da República, assegurando o direito
de aposentadoria especial às mulheres servidoras da área de
segurança pública do Estado. Senão vejamos:

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargas efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. ('Caput" com redação dada pelo art. 1 2 da
Emenda Constitucional n 9 41, de 19/12/2003.)

§ 49 - E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abran gidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
com plementares, os casos de servidores:

- portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco:
III - cuias atividades seiam exercidas sob condições especiais que

preiudiciuem a saúde ou a integ ridade física. (Parágrafo com redação
dada pelo art. 1 9 da Emenda Constitucional n 9 47, de 5/6/2005.)
(Grifos nossos.)

Ressalta-se que a competência para legislar sobre matéria
previdenciária é concorrente à União e aos Estados. Recentemente a
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou a Lei
Complementar n 9 343/2006, que dispõe sobre a aposentadoria
especial das mulheres, sobas mesmos fundamentos ora utilizados.

Urge sanar a injustiça e garantir tratamento isonômico às servidoras
da área de segurança pública. Dada a relevância e o interesse público
presentes na matéria, conto com o apoio dos pares para aprovação da
propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N 2 3.519/2006
Dispõe sobre a comprovação do registro na respectiva entidade de

fiscalização profissional, para investidura em cargos, empregos ou
funções na administração pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A investidura em cargos, empregos ou funções na

administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional dos
Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais, bem como a
nomeação para cargos em comissão de livre provimento, para os
quais é exigida habilitação profissional de nível superior, serão
precedidas de comprovação de registro no Conselho Regional de
fiscalização profissional.

§ 1 - Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou funções,
mencionados neste artigo, terão o prazo de noventa dias para efetuar
a comprovação nos termos do que dispõe esta lei.

§ 2 - Os profissionais a que se refere o "caput" deste artigo deverão
manter a regularidade de seus registros enquanto ocuparem os
cargos para os quais é exigida habilitação profissional de nível
superior.

§ 3 - Os órgãos de pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo de
Minas Gerais deverão enviar anualmente, no mês de junho, a relação
nominal dos ocupantes de cargos, empregos e funções, referidos
neste artigo, aos respectivos Conselhos Regionais de fiscalização
profissional.

Art. 2 - Ficam ressalvados dos dispositivos desta lei os servidores
que por torça de lei estejam incompatibilizados ou impedidos de
inscreverem-se nos respectivos Conselhos Regionais de fiscalização
profissional.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A proposição apresentada tem por finalidade garantir o

aprimoramento dos servidores profissionais de nível superior por meio
do estabelecimento do registro e o pleno gozo de todos os direitos e
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prerrogativas explicitados pelos Conselhos Fiscalizadores do exercício
das profissões regulamentadas em leis específicas, como requisitas
para investidura em cargos, empregos ou funções na administração
pública direta, indireta, autárquica ou fundacional dos Poderes
Executivo e Legislativo do Estado, bem como a nomeação para
cargos em comissão de livre provimento, para os quais é exigida
habilitação profissional de nível superior.

E inquestionável a relevância da proposta em tela, uma vez que a
proposição em comento busca assegurar a aplicação eficaz das
legislações que regulam o pleno exercício das atividades profissionais
e garantir o aperfeiçoamento e a qualificação do servidor, no exercício
de suas atividades profissionais desempenhadas na administração
pública.

Importante ressaltar que o projeto de lei não versa, direta ou
indiretamente, sobre a criação de cargos, funções ou empregos, nem
sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública, respeitando integralmente os limites de
iniciativa legislativa conferida privativamente ao Chefe do Poder
Executivo Estadual pelo art. 66 da Constituição mineira. As
referências à atuação dos Conselhos dizem respeito tão-somente às
competências e atribuições que tais entidades já detêm pela
legislação vigente, não lhes atribuindo novas prerrogativas nem lhes
alterando qualquer atributo ou característica jurídica.

Do ponto de vista da adequação orçamentária e financeira, a
matéria em questão não apresenta custo adicional aos cofres
públicos, não existindo, portanto, nada que obste a sua aprovação sob
esse aspecto.

A medida apresentada é indiscutivelmente oportuna, exercendo uma
dupla função: a de proteção ao servidor e ao serviço público. A
obrigatoriedade de comprovação de pleno exercício profissional, para
preenchimento de cargos públicos, que sejam condicionados à
exigência de habilitação profissional estabelecida em lei, vem
resguardar os servidores no desempenho de suas funções, bem como
assegurar a regularidade e boa execução dos serviços prestados à
sociedade.

As ações das autarquias constituídas por meio de Conselhos de
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Fiscalização Profissional têm por finalidade a defesa dos interesses da
sociedade e do próprio Estado,de tal modo que profissionais
especialmente habilitados atuem na condução dessas atividades nos
órgãos públicos, tudo em cumprimento com os exatos termos da lei.

A fiscalização profissional é finalidade essencial, a própria razão de
existir dos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional; é um
dos aspectos mais importantes do trabalho dos Conselhos e por isso
deve ser incentivada pelos órgãos públicos, uma vez que visam a
proteção da sociedade, através do aprimoramento contínuo das
profissões que representam e do impedimento do exercício por
profissionais leigos, não habilitados e sem ética.

A comprovação do pleno exercício profissional para investidura em
cargos, empregos ou funções na administração pública estadual
encontra-se amparada na competência do Estado para organização
legal do serviço público, seu pessoal e dos serviços a seu cargo.

Portanto, a proposição em análise vem atender aos princípios da
moderna administração pública, proporcionando prestação de serviços
com maior segurança e qualidade à população, resultando em eficácia
e economia.

Pela importância deste projeto, peço o apoio dos ilustres pares para
sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N 2 3.520/2006
Concede reajuste ao valor da aposentadoria do servidor público da

Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Ao servidor público lotado na Secretaria de Estado de

Educação, que tenha trabalhado quarenta horas semanais na vigência
do Decreto n 2 16.409, de 10 de julho de 1974, ou que tenha feito
horas extraordinárias anteriormente ao referido decreto, será
concedida equiparação de seus vencimentos com os do pessoal da
ativa.

Parágrafo único - A equiparação de que trata o "caput" deste artigo
terá efeito desde a data da respectiva aposentadoria.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Célio Moreira
Justificação: Em julho de 1974, foi editado o Decreto n 2 16.409, que

dispôs sobre o Quadro Permanente a que se refere a Lei n g 5.945, de
11/7/72. Este decreto regulamentou as atividades dos servidores da
administração pública direta do Estado, estabelecendo uma jornada
de trabalho equivalente a 40 horas semanais.

Em 21/3/89, foi publicado, por sua vez, o Decreto n 2 29.302, que
diminuiu a carga horária dos servidores para 30 horas semanais, com
a seguinte recomendação:

- a implantação de jornada de trabalho se fará sem que haja, em
hipótese alguma:

a) ( ... )
b) redução do vencimento ou salário".
Porém, em 30/12/94, foi editado o Decreto flQ 36.631, que

novamente elevou a carga horária dos servidores para 40 horas
semanais. Este regulamento também estabeleceu uma nova escala
de vencimentos. Porém, o funcionário que havia se aposentado nesse
intervalo, ou seja, entre 1989 e 1993, não teve seus vencimentos
equiparados aos dos servidores da ativa. Por isso, é justo e
necessário proporcionar isonomia de tratamento.

As Constituições Federal (art. 40, § 8) e Estadual (art. 36, § 4P)
asseguram a revisão dos proventos de aposentadoria e das pensões
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Asseguram,
ainda, o reajustamento permanente dos benefícios de aposentadoria,
a fim de que seu valor real seja devidamente preservado.

Ademais, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
devem ser incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária, com a repercussão conseqüente em benefícios. Ou
seja, horas extras, gratificações, bônus e demais vantagens
percebidas pelo servidor devem ser considerados para efeito do
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cálculo da aposentadoria.
Infelizmente, a Secretaria de Estado de Educação não cumpriu

estas garantias constitucionais, tendo prejudicado sobremaneira os
servidores que se aposentaram entre 1989 e 1993. Ou seja, não
foram consideradas no cálculo de sua aposentadoria as 40 horas
semanais a que os servidores da ativa têm direito.

O trabalhador deve receber pelo efetivo tempo que tenha trabalhado
e tem direito à justa e necessária correção monetária de seus
proventos, bem como a sua equiparação aos servidores da ativa.
Porém, a situação dos atuais servidores aposentados naquelas
condições está insustentável, pois estão recebendo proventos no valor
de 20 anos atrás.

Muitos aposentados estão tendo que ingressar no Poder Judiciário
para fazer valer seus direitas. Mas a administração pública também
tem o dever de promover essa correção e proporcionar justiça àquelas
pessoas que durante tantos anos lhe serviram com tanta presteza e
honestidade.

Poder-se-ia argumentar que a proposta depara óbices de natureza
legal, em vista do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em
conformidade com esta lei, o aumento de despesas públicas deve
estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
ou de medidas de compensação. Além disso, deveria também ser
demonstrado que o aumento de despesa foi considerado na Lei
Orçamentária.

Deve ser levado em conta, entretanto, que a adoção das medidas
propostas se converterá em justo benefício aos servidores
aposentados pelo Estado. Afinal, cedo ou tarde o Estado deverá
promover esses reajustes, seja por meio administrativo ou judicial.

Para fazermos justiça é que peço aos nobres pares e ao Governador
do Estado o apoio a este projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alberto Bejani. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 338/2003, nos
termos do § 2Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.521/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de

Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no Município de
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Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, com sede no
Município de Varginha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação dos Profissionais de Segurança Pública

do Sul de Minas, com sede no Município de Varginha, é sociedade
civil sem fins lucrativos e atua nas áreas social, de lazer, cultural,
prestando até mesmo assessoria jurídica exclusiva a seus associados.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 1 da Lei ng 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.

Diante do exposto, ressaltamos a importância da prestação de seus
serviços à comunidade, e contamos com o apoio dos colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.522/2006
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Públicos

Municipais - Sintraspa -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública o Sindicato dos

Trabalhadores Públicos Municipais - Sintraspa, com sede no
Município de Patrocínio.

AI. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 Q de agosto de 2006.
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Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais - Sintraspa - e o
compromisso fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar
a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que ela se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.523/2006
Dispõe sobre a concessão de gratuidade no serviço de transporte

coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência e às com
idade superior a sessenta e cinco anos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica concedida gratuidade no serviço de transporte coletivo

intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência e às com idade
superior a sessenta e cinco anos.

Parágrafo único - Considera-se pessoa portadora de deficiência,
para fins do disposto nesta lei, aquela que apresente desvantagem
quanto à orientação, à independência física e à mobilidade ou de
ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para o exercício de
ocupação habitual, para a interação social ou para a independência
econômica, em caráter permanente, nos termos da Lei n. 2 13.465, de
12 de janeiro de 2000.

Art. 2 - Nos casos em que for necessária, a gratuidade no serviço
de transporte coletivo intermunicipal será estendida a um
acompanhante do beneficiário referido no art. l.

Art. 39 - A concessão da gratuidade estabelecida nesta lei é
condicionada à prova, pelo beneficiário, da condição de idoso ou de
portador de deficiência, podendo, nos termos do regulamento, ser-lhe
exigida documentação comprobatória de idade ou de deficiência.

§ l - A gratuidade estabelecida nesta lei tem caráter pessoal e
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intransferível.
§ 2 - O beneficiário ou acompanhante que não observar as normas

pertinentes ao Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal poderá ter suspenso o direito à gratuidade, por prazo
não superior a noventa dias.

Art. 49 - Nos casos em que a aplicação do disposto nesta lei
ocasionar excessivo ônus sobre os contratos de concessão em curso,
o concessionário terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

§ 1 - Na hipótese do "caput", a comprovação do ônus excessivo
será realizada mediante a apresentação, pelo concessionário, de
informações e dados que evidenciem a incidência de custo
operacional adicional sobre execução do contrato.

§ 2 - O deferimento administrativo do reequflíbrio econômico-
financeiro de que trata este artigo somente ocorrerá após a
comprovação referida no § 1 9 e mediante processo administrativo, no
qual seja assegurado a usuário ou a entidade representativa de
usuários o direito de se manifestar.

§ 39 - As informações e os dados apresentados nos termos do § 1
serão submetidos a consulta pública, por prazo não inferior a quinze
dias.

Art. 59 - Os editais de licitação e os respectivos contratos de
concessão de serviço de transporte coletivo urbano celebrados após a
vigência desta lei conterão cláusula dispondo sobre a inclusão da
gratuidade referida no art. 1 2 na formação do preço e dos demais
elementos econômicos relativos à contratação.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 72 Fica revogada a Lei n 9 9.760, de 20 de abril de 1989.
Sala das Reuniões, 1 Q de agosto de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A proposição ora apresentada discorre sobre conceitos

e meios necessários à concessão de gratuidade no transporte coletivo
intermunicipal ao idoso e ao portador de deficiência, substituindo a
legislação hoje existente sobre a matéria. Insere-se, assim, no
contexto da promoção de políticas públicas orientadas para a
concretização de princípios e diretrizes constitucionais relacionados à
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integração do indivíduo hipossuficiente à sociedade.
O projeto cuida de definir a condição de portador de deficiência para

fins de percepção de passe livre no transporte coletivo intermunicipal,
remetendo-o a regulação específica editada pelo Estado no ano 2000
e prevê, ainda, regras procedimentais básicas acerca da concessão
do benefício, incluindo condições para credenciamento de
beneficiários e a possibilidade de extensão da passagem gratuita a
um acompanhante, quando seja necessário. A proposição amplia o
raio de compreensão da legislação existente, que já concede a idosos
e deficientes o passe livre nos ônibus intermunicipais, mas que tem
sido objeto de grande polêmica jurídica

Com efeito, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (Apelantes: DER/MG e Estado de Minas Gerais;
Apelado: Ministério Público. Apelação Cível n 2 000.162.855-1/00),
competiria ao Estado destinar recursos para se garantir o disposto na
lei citada, a título de indenização ao concessionário do serviço, para
se assegurar aos idosos e portadores de deficiência o direito à
gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal. Ressalvas à parte
quanto à visão estrábica do Judiciário neste caso, o fato é que a lei,
de 17 anos, tem sido letra morta, mera folha de papel.

O escopo da proposta é, então, aperfeiçoar o ordenamento jurídico,
possibilitando efetividade à regra jurídica que garante o passe-livre
aos idosos e portadores de deficiência. O art. 24, XIV, da Constituição
da República, estabelece que caberá ao Estado legislar
concorrentemente sobre "proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência", cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de
concretizar, mediante políticas públicas, a "proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência", nos termos do art. 23, II, do
Diploma Fundamental. A matéria deve ser apreciada por esta
Assembléia, em atenção ao disposto no art. 61, XVIII, da Constituição
mineira. Inexiste, bem assim, qualquer óbice a que iniciativa
parlamentar impulsione o processo legislativo, conforme, aliás,
reiterada posição da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
A análise da proposta em discussão deve partir de uma

interpretação jurídica sistemática, mediante a qual a ordem jurídico-
constitucional, composta de regras, princípios e valores, orienta a
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ação do legislador. Assinala Maria Helena Diniz que "do ponto de vista
da norma em elaboração, há uma 'pressão' axiológica relacionada
com uma situação fática concreta" (DINIZ, Maria Helena. Conceito de
Norma Jurídica como Problema de Essência. São Paulo: Saraiva,
1996, p. 28). O projeto analisado tem raízes no valor integração social
do portador de deficiência e em princípios como a dignidade da
pessoa humana, a igualdade e a liberdade. Sua pretensão se
harmoniza com o direito e se legitima na sociedade na medida em
que, concretamente, converte esses valores em direitos subjetivos
públicos aptos a serem de fato exercidos pelos destinatários da
norma.

A este respeito leciona Márcio Fonseca que "para o direito o tema ou
o fato da deficiência representa um ponto de partida, na medida em
que a partir deste 'dado' serão buscadas soluções jurídicas para o
deficiente em suas relações, por exemplo, com a dignidade da pessoa
humana, com a igualdade de oportunidades, com as condições de
inserção no campo profissional". (FONSECA, Márcio Alves. "Direito e
Exclusão: Uma noção reflexão sobre a noção de deficiência". In
Advocacia Pública e Sociedade. a. 1, n. 1, São Paulo: Max Limonad,
1997, p. 118-119)

Estabelecido no art. 1 9 da Constituição da República, o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana deve ser 'concebido como referência
constitucional unificador de todos os direitos fundamentais, o conceito
de dignidade humana obriga a uma densificação valorativa que tenha
em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma
qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o
sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais
tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais".
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes & MOREIRA, Vital. Constituição
da República Portuguesa Anotada. 2a. ed.. Coimbra: Coimbra ed.,
1984, p. 70).

Vê-se, assim, que a pretensão ora discutida é respaldada princípio
fundamental de nossa República. Recorda Eros Roberto Grau, por
outro lado, que 'a dignidade da pessoa humana é adotada pelo texto
constitucional concomitantemente como fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1.2, III) e como fim da ordem econômica (art.
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170, caput). ( ... )", assumindo concreção como direito individual e,
enquanto princípio, constituindo o núcleo essencial dos direitos
humanos." (GRAU, •Eros Roberto. A Ordem Econômica na
Constituição de 1988. 5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 221). O
mesmo autor acentua, ainda, a necessidade de que tanto os entes
públicos quanto os privados estejam empenhados na realização
efetiva da promoção da existência digna a todos.

No mesmo sentido, explica Juarez Freitas que "o princípio da
universalização do interesse público e da correlata subordinação das
ações estatais á dignidade da pessoa humana não significa o
arbitrário e inaceitável jugo da vontade do particular ao cidadão,
imolado para o gáudio de um volúvel e falso interesse coletivo. Ao
revés. Representa tão somente a indução legítima (limitada por
imperativos de justiça) de que se subordinem as condutas e os bens
particulares ao interesse geral digno desse nome, o qual também
haverá de se configurar afinado com o interesse lícito de cada
cidadão, quiçá na realização da velha esperança de que o Estado,
que somos nós, venha a existir como legítima corporificação de uma
vontade igualmente nossa, não de vertentes grupusculares que
almejam destruir incessantemente a sutil teia onde se ergue a
construção da polis". (FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos
Administrativos e os Princípios Fundamentais. 2a. ed.. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 54-55)

O próprio texto constitucional induz á compreensão da matéria,
arrolando um conjunto de regras de proteção e inserção social
destinadas ao idoso e ao portador de deficiência. A questão se
apresenta na Constituição já no inciso IV do art. 39, como salienta
Antônio Hermann de Vasconcelos e Benjamin, recordando "que os
carentes, minorias e desfavorecidos - os hipossuficientes de um
maneira geral - merecem tutela especial como condição para que se
lhes assegure a garantia constitucional da 'igualdade perante a lei".
Recorda, especificamente, que a Lei Fundamental atribui ao Estado o
dever de facilitar a locomoção ao portador de deficiência (BENJAMIN,
Antônio Herman de Vasconcelos. "A tutela das pessoas portadoras de
deficiência pelo Ministério Público", in FIGUEIREDO, G. J. P. de (org.).
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São Paulo: Max
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Limonad, 1997, p. 17-29).
Saliente-se, também, que a adoção de tratamento diferenciado ao

idoso e ao portador de deficiência decorre do Princípio da Igualdade,
situado no "caput" do art. 5 9 da Constituição da República, que, como
lembra José Afonso da Silva, autoriza à norma realizar distinções,
desde que previstas na própria Lei Fundamental (SILVA, José Afonso
da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13 ed.. São Paulo:
Malheiros, 1997). Conclui-se, pois, que negar ao hipossuficiente
atenção diferenciada na lei é ferir o princípio isonômico. Alexandre de
Moraes, comentando o tema, esclarece que 'para que as
diferenciações normativas possam ser consideradas não
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa
objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos
genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à
finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente
por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre meios
aplicados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os
direitos e garantias constitucionalmente protegidos" (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 9 1 ed.. São Paulo: Atlas, 2001).

Ainda no campo dos princípios constitucionais, notamos a incidência
do Princípio da Liberdade sobre a matéria destacada, enfatizando que
um dos direitos fundamentais clássicos dos estados modernos é a
liberdade de locomoção. Mônica Meio acentua que "se trata de um
direito de cunho liberal/individual, que supõe a não interferência do
Estado para o seu exercício. Entretanto, quando se observa a
aplicação desse mesmo direitos para as pessoas portadoras de
deficiência é impossível não considerar a necessidade de atuação
concreta do Poder Público". (MELO, Mônica de. "A Proteção
Constitucional da Pessoa Portadora de Deficiência". In Revista de
Direitos Difusos. a. 1, v. 4. São Paulo: ADCOAS, dezembro/2000, p.
465).

A hermenêutica constitucional nos conduz, assim, a perceber a
necessidade de se instrumentalizar a integração do portador de
deficiência ao meio social, como forma de se lhe assegurar a
dignidade enquanto ser humano, a igualdade e a liberdade. "Em
termos práticos, torna-se um desdobramento dos sistemas de
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exclusão qualquer declaração que vise a integração do deficiente nas
esferas da vida social, se tal declaração não estiver acompanhada das
condições eletivas para que esta integração ocorra". (FONSECA,
Márcio Alves. Op. cit., p. 126-127).

A propósito, deve-se notar que o Estatuto do Idoso, quando trata da
matéria no âmbito federal, assegura a ele o direito ao passe-livre.

Norteado pela busca da igualdade material, o texto constitucional
cuida para que a proteção ao idoso e ao portador de deficiência não
se resuma a regras e princípios abstratos, mas que se concretize na
sociedade (ALMEIDA PRADO, Adriana Romero. "O direito à cidadania
do portador de deficiência", in Informativo Jurídico CEPAM. V. 11. N.
9. São Paulo, 1994, p. 53).

Assim é que se deve observar a distinção que idoso e portador de
deficiência recebem na Carta Magna. O art. 203, IV, prevê que a
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração na vida comunitária constituem objetivos
da assistência social. No art. 230, a Constituição brasileira estatui que
à família, à sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as
pessoas idosas. Não por acaso a mesma Norma Fundamental edifica
a ordem econômica com a finalidade de assegurar a todos existência
digna, tendo como princípios relevantes a função social da
propriedade e a dignidade da pessoa humana. Na esfera estadual
observamos que a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o dever de
o Estado assegurar condições de integração social ao portador de
deficiência. Em seu art. 225 o citado Diploma afirma que ao Estado
cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito a sua dignidade e
seu bem-estar. Evidencia-se que a própria Constituição aponta o
caminho do acolhimento ao projeto sob apreciação.

Novamente Eros Roberto Grau interpreta: 'Constituição dirigente
que é, a de 1988 reclama - e não apenas autoriza - interpretação
dinâmica. Volta-se à transformação da sociedade, transformação que
será promovida na medida em que se reconheça, no art. 3. - e isso se
impõe -, fundamento à reivindicação, pela sociedade, de direito à
realização de políticas públicas. Políticas públicas que, objeto de
reivindicação constitucionalmente legitimada, hão de importar o
fornecimento de prestações positivas à sociedade". (GRAU, Eros
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Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 5a. ed.. São
Paulo: Malheiros, 2000, p. 242).

Impõe-se, bem assim, reconhecer que o presente projeto enfoca de
maneira adequada a prestação de serviços de transporte coletivo
intermunicipal, que recebe diretamente o impacto da medida que se
pretende implementar.

O art. 10, IX, da Constituição Mineira elenca como competência do
Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de
transporte rodoviário estadual de passageiros. A Lei n 9 7.367, de
2110/78, determina que a exploração e a delegação desse serviço
competem ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG. A Lei ng 10.453, de 22/1/91, que dispõe
sobre a concessão e a permissão de serviço público, garante ao
usuário o direito de somente pagar tarifas devidamente aprovadas
pela autoridade competente (art. 14, IV), bem como estabelece que o
Estado só pode alterar as cláusulas contratuais quando julgar
conveniente para o melhor atendimento do usuário (art. 9Q, III), sendo
que, se tal medida provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, a empresa concessionária tem direito à revisão da tarifa
cobrada (art. 12, inciso III).

A Lei Federal n 2 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de
concessões e permissões de serviços públicos e a Lei Federal n2
8.666, de 21/6/93, também asseguram, nos casos de alteração das
condições sob as quais se firmou o contrato de concessão, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, a esse respeito, o
seguinte: "Perante o concedente, os direitos do concessionário cifram-
se ao respeito à parte contratual da concessão, isto é, à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro e também a que não lhe seja
exigido, sob cor de cumprimento de suas obrigações, o desempenho
de atividade estranha ao objeto da concessão, pois é o objeto que
identificará tal ou qual concessão". (BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de Direito Administrativo. 5a. ed.. São Paulo:
Malheiros, 1994, p. 376)

Percebe-se, neste caso, que a edição de norma decorrente deste
projeto não encontra óbice nas regras que cuidam dos contratos de
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concessão de serviços públicos. Aplica-se, aqui, a teoria da
imprevisão, que se caracteriza pela ocorrência de situações
excepcionais, imprevistas e anormais, que afetam a estabilidade
contratual, alteram o equilíbrio do pactuado, distorcendo-o contra os
termos originalmente firmados pelas partes. Para a aplicação da teoria
da imprevisão essencial é que ocorram, simultaneamente, três
requisitos, quais sejam a ausência de nexo causal entre o
comportamento das partes e o evento prejudicial ocorrido, a
relevância do prejuízo e a imprevisibilidade do tal evento. Note-se,
aliás, que tal percepção faltou à decisão do TJMG sobre a matéria,
acima citada.

A aplicação da teoria da imprevisão, nos termos de nossas leis, é
"fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer:
instrumento de recomposição do equilíbrio estabelecido, o que, no
fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado real do
consenso expressado no contrato, pela restauração dos termos da
equivalência inicial, ou seja, de sua normalidade substancial".
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 343)

Verificamos que a edição de lei incidente sobre o equilíbrio
contratual constitui evento imprevisto, relevante para o citado contrato.
Não há, pois, que se falar em indenização, mas em recomposição
contratual, decorrente da edição da nova lei.

E não se confunda, nesta questão, a posição do Estado em relação
ao contrato administrativo. Quem celebra o contrato é o Estado sujeito
de direito e quem editará a lei é o Estado ordem jurídica, como afirma
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que alerta para os casos em que
"não se distinguem, ou os confundem, o tratadista ou o aplicador do
direito, o Estado-ordem-jurídica do Estado-sujeito-de-direito. Como
não distinguem, acionam, quase sempre, o Estado-sujeito-de-direito
como Estado-ordem-jurídica". Acrescenta ainda que "a norma não se
situa em um dos pólos da relação jurídica, mas é suporte linear de
vinculação jurídica que, sobre determinado bem da vida, ata aqueles
pólos" (VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Direito Público e Direito
Privado. 2. ed. Belo Horizonte: Dei Rey, 1996, p. 38-39).
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O fato da existência de contratos de concessão de serviços públicos
de transporte coletivo intermunicipal vigentes não constituí óbice à
edição da lei, mas é certo o direito adquirido do concessionário à
equação econômico-financeira contratual, desde que comprovado o
desequilíbrio. O equilíbrio é intangível e está abrigado pelo art. S,
XXXVI e 37, XXI, da Constituição da República e, expressamente, no
art. 58 da Lei n 2 8.666, de 1993, resultando da relação entre as
obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e a
compensação econômica que lhe corresponderá.

Vê-se, portanto, que esta proposição deve ser bem acolhia no
ordenamento jurídico mineiro, na medida em que aperfeiçoa o texto
normativo existente e torna mais claras as relações jurídicas
decorrentes de sua edição no mundo jurídico. Merece, pois, a plena
acolhida desta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Maria Tereza Lara. Anexe-se ao Projeto de Lei n2
1.672/2004, nos termos do § 2Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.524/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores

Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Artesãos e Produtores Caseiros de Guaranésia - Fios da Terra, com
sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 Q de agosto de 2006.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Guaranésia - Fios da Terra, sediada nesse Município, é uma entidade
civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, fundada em
27/5/2005, com o objetivo de resgatar a tradição cultural, artesanal e
histórica do Município, utilizando os produtos da terra: algodão cru,
alvejado, barbantes, linhas e sementes; proporcionando geração de
emprego e renda para os associados e melhorando as condições de
vida dos produtores caseiros e de suas famílias, entre outros. Pela
excelência dos trabalhos realizados, passou a ser referência para o
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Município de Guaranésia, já tendo participado, com sucesso, de
diversas feiras e exposições.

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

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.52512006
Declara de utilidade pública o Terno Moçambique Estrela Guia -

Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Terno Moçambique

Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Tecar é uma entidade civil de direito privado, de

cunho cultural, educativo e filantrópico, originada da organização dos
cidadãos de Uberlândia para a participação nos desfiles promovidos
pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens de Cor
de São Benedito, visando à preservação da cultura folclórica de Minas
Gerais.

Tem como finalidade promover a apresentação do terno,
representado por seus componentes fardados, em qualquer festa de
caráter oficial, religioso ou folclórico e em outros eventos, a convite,
além de propiciar a seus filiados o acesso à cultura, à história, à
música, a cursos de qualificação e a manifestações folclóricas.
Valendo-se dos seus recursos, provenientes de doações e

participação voluntária, luta para dar assistência à família, às crianças
carentes, às pessoas idosas e aos portadores de deficiência,
buscando não só amenizar suas dificuldades materiais como também
integrar no mercado aqueles que possuem capacidade para o
trabalho.
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Por se tratar de uma entidade que norteia suas atividades pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para que ela seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N g 3.526/2006
Declara de utilidade pública a União das Associações Comunitárias

de Bairros do Estado de Minas Gerais - Uacbemg -, com sede no
Município de Contagem.

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

Comunitárias de Bairros do Estado de Minas Gerais - Uacbemg -, com
sede no Município de Contagem.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Maria Tereza Lara
- 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 Q 3.527/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Campestre.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Miguel Martini
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, entidade civil sem fins

lucrativos, tem por objetivo desenvolver ações sociais, esportivas e
culturais voltadas, em especial, às pessoas da terceira idade

Para o cumprimento de suas finalidades, oferece moradia ao idoso;
presta-lhe serviços e promove ações e campanhas que visem à
melhoria da sua qualidade de vida; oferece-lhe atividades de lazer;
combate a fome e a pobreza; contribui para o estabelecimento de
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políticas e programas intersetoriais nas esferas federal, estadual e
municipal, visando garantir a concretização dos direitos e das
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao
desenvolvimento humano e social; presta serviços assistenciais, sem
qualquer discriminação.

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

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.528/2006
Estabelece a implantação da codificação da classificação

hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica estabelecida a codificação da classificação

hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
no âmbito do Estado.

Parágrafo único - A codificação prevista no "caput" deste artigo
consta no Anexo 1 desta lei.

Art. 2 - A adoção da codificação a que se refere o art. l o é
obrigatória para os médicos, instituições de saúde privada,
filantrópicas, operadoras de planos e seguros de saúde que mantém
convênios e contratos, bem como para todas as instituições que
fazem parte da saúde suplementar do Estado.

Art. 39 - O não-cumprimento do disposto no art. 2 2 implica
penalidades administrativas e jurídicas, conforme prevê a Lei n 9 3.268,
de 1957.

Art. 42 - Será composta uma câmara técnica com quinze membros,
para deliberar trimestralmente sobre alterações, inclusões e exclusões
na codificação prevista no Anexo 1 desta lei, com a seguinte
composição:
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- dois representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado
de Minas Gerais -CRMMG -;

II - dois representantes da Associação Médica do Estado de Minas
Gerais;

III - dois representantes do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
IV - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
V - um representante do Ministério Público;
VI - um representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
VII - um representante da Secretaria Estadual de Saúde;
VIII - um representante das operadoras de planos e seguros de

saúde;
IX - dois representantes da Federação Nacional das Cooperativas

Médicas;
X - um representante da Saúde Suplementar do Estado de Minas

Gerais;
XI - um representante do Procon.
Art. 52 - As alterações, inclusões e exclusões previstas no art. 4

serão homologadas, publicadas e editadas pelo CRMMG.
Art. 62 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2006.
Neider Moreira
Justificação: A matéria em tela faz-se necessária para compor o

ordenamento jurídico do Estado, normalizando assim a referência
administrativa para os profissionais de medicina, operadoras de
planos e seguros de saúde, bem como todo o mecanismo operacional
da saúde suplementar do Estado.

Hoje a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos - CBHPM - é o parâmetro nacional, tornando evidente a
necessidade de que os Estados da Federação tenham suas próprias
codificações. Os Estados de Pernambuco (Lei n 2 12.562, de
19/4/2004), do Piauí (Lei n 2 597, de 813/2004), do Espírito Santo (Lei
& 6.628, de 6/4/2001) e do Rio Grande do Norte (Lei n 9 8.483, de
28/1/2004) já possuem suas codificações, enquanto em São Paulo
(Projeto de Lei n 9 228/2004) e em outros Estados estão tramitando
projetos de lei com esse objetivo.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei aos meus nobres
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pares para apreciação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de

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

PROJETO DE LEI N 2 3.529/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho

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

Martinho Campos os seguintes imóveis, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui:

- um terreno com área de 1 0.000m 2 (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n 2 22.290, a fis. 257 do Livro 3-1-1;

II - um terreno urbano com área de 4.000m 2 (quatro mil metros
quadrados), situado na Avenida Coronel Pedro Lino, registrado sob o
n2 7.338, a lis. 40 do Livro 2-O.

§ 1 - O imóvel de que trata o inciso 1 destina-se ao funcionamento
da Escola Municipal Deputado Emílio Vasconcelos Costa.

§ 2 - O imóvel de que trata o inciso II destina-se ao funcionamento
da Escola Municipal Cel. Pedro Lino.

Art. 2 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se decorrido o prazo de cinco anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 de agosto de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui no Município de

Martinho Campos os imóveis relacionados, que, com a
municipalização do ensino fundamental, foram destinados ao
funcionamento das Escolas Municipais Deputado Emílio Vasconcelos
Costa e Cel. Pedro Lino, onde são atendidos, respectivamente, 149 e
511 alunos.

Em vista disso, o Chefe do Executivo Municipal reivindica a
propriedade dos bens para que tenha condições legais de mantê-los e
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melhorá-los.
Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares desta Casa para que a proposição em exame seja
aprovada, de forma a permitir a transferência do domínio dos referidos
imóveis, que já estão sob a posse desse Município.

- 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 3.530/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Paraguaçu, com sede nesse Município.

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

Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Paraguaçu, com sede nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação Comunitária de Radiodifusão para o

Desenvolvimento Artístico e Cultural de Paraguaçu, com sede nesse
Município, é sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo
desenvolver o serviço de radiodifusão comunitária com finalidade
artística, cultural e informativa; representar as organizações populares
e cooperativas; dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de
cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; oferecer
mecanismo de formação e integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social; prestar serviços de utilidade
pública, integrando-se aos serviços de defesa civil; promover eventos
de interesse da comunidade e permitir a capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

- 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.

La'
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PROJETO DE LEI N 9 3.531/2006
Institui quotas nas vagas do Curso de Formação de Oficiais da

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para
provimento de cargo no posto inicial da carreira nos quadros de
oficiais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica estabelecida a quota mínima de cinqüenta por cento

(50%) para os policiais militares e bombeiros militares no
preenchimento das vagas relativas ao curso para provimento de
cargos no posto inicial da carreira nos quadros de oficiais.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O ponto de partida para a elaboração deste projeto foi a

adoção da política de reserva de quotas, ação afirmativa adotada para
solucionar problemas socias, para nortear as condições de ingresso
na Polícia Militar de Minas Gerais, estabelecidas no art. 5Q da Lei &
5.301, de 1969, atualizada pela Lei Complementar n 2 50, de 30/1/98,
que prevê:

"Art. S - O ingresso na Polícia Militar será feito:
- no quadro de Oficiais de Polícia, no posto inicial da carreira,

através do Curso de Formação de Oficiais, no qual serão matriculados
candidatos aprovados em exame vestibular, obedecendo o
Regulamento do Departamento de Instrução (RDI);

II - nos Quadros de Oficiais de Polícia-Saúde (Polícia-Engenharia e
Polícia-Técnica), no posto inicial da carreira e mediante concurso
público de títulos e provas, de acordo com legislação própria;

III - no quadro de Praças:
a) de acordo com normas regulamentares próprias, satisfeitas, entre

outras as seguintes exigências: ser brasileiro; estar quite com o
serviço militar; ter idade compreendida entre dezoito e trinta anos; ter
idoneidade moral e político-social; ter sanidade física e mental; possuir
segundo grau completo e ser aprovado nos exames de escolaridade;
ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); ser
solteiro, exceto se especialista ou artífice;

b) em face de aprovação nos exames vestibulares ao Curso de
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Formação de Sargentos - CFS -, de acordo com o RDI;
IV - nos quadros de funcionário civil: de acordo com lei própria."

(Grifos nossos.)
Superando a discussão acerca de tratar-se de política pública

compensatória, tem-se a reserva de quotas nas vagas de candidatos
para provimento de cargo de 2 9 Tenente da PM e 2 Q Tenente PM do
Quadro de Oficiais da Saúde - QOS -, às praças da polícia militar, por
mecanismo suficiente para promover e incentivar a qualificação para o
exercício da atividade de policial e sua ascenção na carreira.

O princípio da universalidade do concurso público não resta
prejudicado pela reserva de quotas, principalmente pelo fato de que
outras exigências são abarcadas pela lei, "in contrario sensu", trata-se
da aplicação efetiva do texto da Carta Magna, senão vejamos:

"Art. 193 - A ordem social tem como base o primado do trabalho e
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais."

E ainda:
"Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da

família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."
(Grifos nossos.)

As praças da polícia militar, engajadas na realidade da caserna,
experientes e qualificadas para o exercício da profissão e, sobretudo,
conhecedoras das dificuldades impostas ao exercício segurança
pública merecerem, em atenção ao principio da eqüidade, tratamento
diferenciado pelo legislador.

E fato que a disponibilização de vagas é insuficente para oxigenar o
efetivo da Polícia Militar do Estado, portanto, para assegurar meios
eficientes de ascenção na carreira, nada mais justo que reservar
quotas para aqueles que já dedicam sua formação à carreira militar.

Diante do exposto, pela relevância e pelo interesse público
presentes na matéria, conto com o apoio dos pares para a aprovação
da propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N 2 3.532/2006
Institui a quota de 35% (trinta e cinco por cento) das vagas nas

universidades e faculdades públicas para alunos egressos da rede
pública do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Ficam obrigadas todas as universidades e faculdades

públicas do Estado de Minas Gerais a destinar 35% (trinta e cinco por
cento) de suas vagas, em todos os cursos, aos alunos que tenham
concluído todo o ensino médio na rede pública estadual.

Art. 2 0 - O candidato será submetido a vestibular para concorrer às
vagas relativas à quota para alunos oriundos do ensino público
estadual.

Art. 3 0 - Fica obrigado o vestibulando a anexar cópia autêntica do
histórico escolar à ficha de inscrição para o vestibular, sob pena de
exclusão.

Art. 4 0 - Deverão todas as universidades e faculdades públicas
verificar a autenticidade do histórico escolar e, depois de verificada,
homologar a vaga do vestibulando.

Parágrafo único - Fica excluído do processo seletivo o candidato que
fraudar o histórico escolar, sob pena de responsabilidade criminal, nos
termos do Código Penal vigente.

Art. 5 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no Orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto tem por finalidade estabelecer quotas-vagas

nas universidades e faculdades estaduais para alunos da rede
pública. A política de quotas surge da necessidade de renovar as
expectativas de inclusão social, bem como retirar os estudantes de
situação de risco. E notório que, ao deixar a escola após o término do
ensino médio, a maioria desses jovens é obrigada a custear seus
estudos. Estatisticamente, comprova-se que não conseguem garantir
vaga no ensino superior público pela defasagem do número de vagas.

A política universalista é tradução do objetivo elencado no art. 32 da
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Constituição Federal e busca erradicar a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais. Portanto, enquanto a sociedade não puder
garantir iguais oportunidades para todos os cidadãos, ela própria deve
criar mecanismos suficientes para reduzir as desigualdades impostas.

Outro dispositivo constitucional evocado é o art. 205 da Constituição
Federal, que preceitua que a educação, direito de todos e dever do
Estado, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, a seu preparo para
o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na
matéria, conto com o apoio dos pares para a aprovação da
propositura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Biel Rocha. Anexe-se ao Projeto de Lei n g 2.161/2005, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.533/2006
Declara de utilidade pública a Creche Helena Dipe da Silva, com

sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Helena Dipe da

Silva, CNPJ 21.426.168/0001-33, com sede na Av. Afonso Pena, 679,
Centro, Município de Muzambinho.

Art 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Entidade beneficente, já detentora de título de utilidade

pública municipal, a Creche Helena Dipe da Silva desenvolve
relevante trabalho social em Muzambinho, prestando assistência
alimentar, educativa, psicopedagógica a pré-escolares do Município,
sendo grande a importância da sua atuação na comunidade.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.534/2006
Declara de utilidade pública a Creche Patati Patatá, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Patati Patatá,
CNPJ 03.129.005/0001-07, localizada na R. Aguida Carolina, 346,
Bairro Florença, Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 9 de agosto de 2006.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Fundada em 6/8/99, a Creche Patati Patatá realiza

importante trabalho social no Município de Ribeirão das Neves,
prestando assistência a crianças carentes, cujas famílias não podem
prescindir do apoio da entidade.

Já detentora do título de utilidade pública municipal, a creche,
embora situada em sede própria, sobrevive bravamente com o apoio
da comunidade. O título ora proposto abrirá, certamente, a
possibilidade de apoio do poder público estadual às atividades da
entidade.

- 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 3.535/2006
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias - ICMS -, para os veículos utilizados como
transporte escolar e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias -
ICMS -, para os veículos utilizados como transporte escolar.

Art. 2 - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 Q de agosto de 2006.
Gil Pereira
Justificação: Considerando-se que a maioria dos proprietários de

veículos que trabalham no ramo do transporte escolar têm nesta
atividade a sua fonte de renda e único meio de subsistência de seus
familiares, nada mais justo que o Estado beneficie esses contribuintes.
Para o exercício dessa atividade são muitos os gastos com
depreciação do veículo, combustível, manutenção e eventuais
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reparos, seguros contra danos a terceiros, limpeza e conservação do
bem. A redução do referido imposto também incentivaria a renovação
da frota, proporcionando assim maior conforto e principalmente
segurança aos usuários do transporte escolar.

- 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 RESOLUÇÃO N 2 3.536/2006
Susta os efeitos dos dispositivos que menciona, do Decreto n

32.649, de 13 de março de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficam sustados os efeitos da alínea "b" do § 1 Q do art. 59 e o

art. 11.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 2 de agosto de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A medida proposta no projeto de lei em epígrafe,

referente à sustação de efeitos de dispositivos de ato normativo,
possui como regra matriz o art. 62, XXX, da Constituição Estadual,
que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa "sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa".

Verificamos, com efeito, que o decreto regulamentador da Lei n2
9.760, de 1989, que concede passe livre aos deficientes físicos e
visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado, exorbita no
exercício do poder regulamentar em pelo menos dois casos. São
situações em que se impõe, como medida restauradora do direito,
mormente do princípio da legalidade, a sustação do aludido ato
administrativo.

Observe-se que a lei possui apenas três artigos, tendo como
conteúdo apenas a concessão do passe livre aos deficientes físicos,
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no
transporte coletivo intermunicipal.

O art. 5, § 1, 'b", do citado decreto, dispõe que "para a concessão
do credenciamento será exigido" do beneficiário "atestado de que é
pobre no sentido legal, expedido por autoridade competente". Ora, o
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decreto inova, invadindo seara de lei em sentido estrito. Se a lei não
restringe, entre o universo abrangido por suas regras, o rol de
usuários aptos a usufruir do passe livre, não cabe, obviamente, ao
decreto, fazê-lo. E que, na ordem jurídico-política brasileira, o Poder
Legislativo tem o monopólio da edição de regra jurídica inovadora. Daí
porque a Constituição atribui ao Chefe do Poder Executivo a edição
de decretos tão-somente para possibilitar a fiel execução das leis. E o
decreto, portanto, instrumento para a mera execução de norma já
criada, o que o torna imprestável para a inovação normativa. A alínea
"b" do § 1 2 do art. 52 deve, então, ter seus efeitos sustados, mantendo-
se a integridade da lei.

O art. 11 do decreto também estabelece inovação em relação à lei,
que, em nenhum momento, autoriza, permite ou impõe o pagamento
de indenização pelo Estado às concessionárias do serviço afetado,
seja por meio de convênio, seja por qualquer outra forma.

Infere-se da norma citada que o Executivo, no afã de ser justo,
exorbitou na regulamentação, criando, por meio de decreto, nova
regra.

Assinale-se que o Estado membro realiza dois procedimentos
distintos em face do serviço público de transporte coletivo
intermunicipal: na condição de legislador, dispõe abstratamente sobre
as regras que deverão ser obedecidas na prestação do serviço, seja
este executado diretamente seja por meio de delegatário; na condição
de administrador, de aplicador da lei, o Estado age concretamente,
assegurando, diretamente ou não, a prestação do serviço de
transporte intermunicipal ao povo mineiro.

E fácil notar que se trata de competências distintas, esta
administrativa, aquela legislativa, que são desempenhadas pelo que
Hans Nawiaski denominará, respectivamente, como sendo o Estado-
Ordem Jurídica e o Estado-Sujeito de Direito, inconfundíveis e
detentores de competências bem delimitadas: aquele criando o direito,
este ao direito criado se submetendo.

Atribuir-se ao Estado administrador o dever de indenizar eventual
resultado de ato produzido pelo Estado legislador é proceder ao que
Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena denomina interpolação alternativa, por
meio da qual são confundidas as atividades estatais.
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Observe-se, no caso da concessão do serviço de transporte coletivo,
como no de qualquer outra, que os termos da lei devem ser
obedecidos, nunca modificados pela administração.

No caso em destaque, deve-se compreender que a norma
estabelecida e que, a rigor, não demanda regulamentação deveria ser
cumprida, tanto pela administração quanto pelas concessionárias.

Administração e empresa são partes contratantes que
estabeleceram um contrato de concessão que deve ser executado nos
termos exigidos pela lei.

Caso, em decorrência da edição da lei, ocorra alguma modificação
nas condições originalmente pactuadas, aparecerá a possibilidade de
a parte que se sentir prejudicada pela lei invocar a aplicação da teoria
da imprevisão, com o uso em seu favor da cláusula "rebus sic
stantibus", que impõe o reequilíbrio do contrato à luz das modificações
incidentes sobre o estado de coisas vigente á época da assinatura do
contrato.

Vale dizer, se a concessionária passar a ter, em determinada linha,
custo adicional, decorrente da aplicação da Lei n 2 9.760, de 1989,
competirá a ela exigir, pelos meios legais, a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atingido pela nova lei.

Esse entendimento prevalece para essa lei, como para qualquer
outra. Afinal, se amanhã a jornada de trabalho máxima passar de 44
para 30 horas semanais, haverá o Estado de indenizar a
concessionária? Ou se a lei estabelecer uma nova regra no campo
sanitário que implique custo adicional para a empresa, essa lei
somente será cumprida mediante indenização pelo Estado? E, de fato,
absurdo tal entendimento. Como absurdo é o art. 11 do Decreto n2
32.649, de 1991.

Não negamos, portanto, que a lei referida possa acarretar custos
novos, em alguns casos, para as empresas de ônibus, nem que a
empresa não seja obrigada a suportar esse ônus adicional. O que
afirmamos é que não cabe ao decreto condicionar a eficácia da lei a
indenização a ser paga pelo Estado às empresas de transporte
coletivo intermunicipal. Cabe à administração pública cumprir as leis.

Verificamos, então, que os dois casos mencionados neste projeto de
resolução, merecem, de fato, serem sustados por esta Assembléia
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Legislativa, tendo em vista que, nestes casos, o Executivo ultrapassou
o âmbito de suas funções, colocando em risco a independência e
harmonia entre os Poderes, com prejuízo para segmentos carentes e
desamparados de nossa sociedade, os idosos e os portadores de
deficiência. Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas
para a aprovação deste projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Transporte e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N2 6.781/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à Companhia Cedro Cachoeira
pela comemoração dos 134 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Turismo.)

6.782/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
remetida a esta Casa proposta legislativa que atenda a determinação
do art. 14 da Lei nQ 11.720, de 28112194, que dispõe sobre a Política
Estadual de Saneamento Básico. (- A Comissão de Saúde.)

-	 Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio

Souza Cruz.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, inscrevi-me para falar sobre um assunto que tem sido
noticiário no Pais e no mundo: o ocorrido no Oriente Médio. Trata-se
de uma guerra injusta, em que o povo libanês vem sofrendo um
ataque desleal, imposto não apenas por Israel, mas por intermédio de
Israel, a mando do imperialismo norte-americano. Quem está por trás
de toda essa guerra e de todo esse ataque é certamente o
imperialismo norte-americano, mais uma vez. O mesmo imperialismo
que massacrou o Afeganistão, o mesmo imperialismo que atacou,
sem dó, o Irã, e que hoje ataca o povo libanês. E também fará, se não
dermos um basta, um ataque ao conjunto do povo árabe. Então, os
palestinos vêm sofrendo, há décadas, esse ataque raivoso do
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imperialismo norte-americano, por meio do Estado de Israel, que
acabou transformando-se em um Estado terrorista e servindo como
elemento de fixação do imperialismo norte-americano no Oriente
Médio.

Deputado Padre João, criaram à força um Estado que, ao invés de
pregar a paz, prega a guerra. Assistimos ao massacre de 34 crianças
libanesas no final de semana, o que entristeceu todas as pessoas do
Planeta, que estarrecidas viram os ataques gratuitos do povo de Israel
contra os libaneses e palestinos. São muitos árabes - mulheres,
crianças, idosos, civis - que estão sendo atacados, mortos,
assassinados em nome do imperialismo americano, que deseja o
petróleo do Oriente Médio e pretende ter uma base fixa por intermédio
de Israel na região.

Não é de hoje que o imperialismo norte-americano age dessa forma.
Deputada Jô Moraes, na América Latina, com os governos Lula,
Kirchner, Morales, Hugo Chávez, Uruguai e também com o Chile, a
América Latina passou a dar um basta. Recentemente, quase com a
participação do México.

Caso os neoliberais tivessem ganho as eleições na América Latina,
teríamos, em janeiro de 2006, assinado o Tratado da Alca. Isso seria o
domínio imperialista chegando de forma absoluta na América Latina,
fazendo com que nossos países virassem um quintal dos Estados
Unidos. As vitórias dos Presidentes Lula, Hugo Chávez, Kirchner e da
centro-esquerda no Uruguai, no Chile e na Bolívia, impediram que o
predomínio norte-americano chegasse às raias do absurdo. Hoje
vivemos ares de liberdade e maior independência diante do projeto
neoliberal. A América Latina respira mais aliviada, porque o
imperialismo norte-americano já não domina como antes, o FMI já não
domina como antes. Aliás, não devemos absolutamente nada ao
Fundo. A América Latina, como um todo, ganha ares de liberdade e
de grito de independência diante do imperialismo norte-americano,
que age com a força do dinheiro e do mercado, dos banqueiros
internacionais, e que mandava no governo passado.

O Presidente FHC era um fantoche do FMI no Brasil. O consenso de
Washington era a palavra de ordem dos neoliberais no Brasil e na
América Latina. Esse mesmo imperialismo norte-americano, à força
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de armas, sucumbe o Oriente Médio com a pecha da guerra, ao invés•
da paz. Infelizmente estamos vivenciando isso. Assim age o Estado
de Israel, a mando do governo norte-americano, contra o povo árabe,
os palestinos, os libaneses e os sírios.

Venho, assim, trazer minha solidariedade pessoal, de toda a
Bancada do PT e, ouso dizer, de toda a Assembléia Legislativa, à paz
e contra os ataques que crianças inocentes têm sofrido no Oriente
Médio por parte do governo de Israel, a mando dos Estados Unidos,
do imperialismo norte-americano. Não é de hoje que Bush e seus
correligionários têm feito esse ataque constante. Solidarizo-me com o
povo árabe, que, no Brasil, convive pacificamente com os israelenses,
até porque o Brasil é um país de paz, um país de todos, onde
cultuamos a solidariedade e a paz, ao invés da inveja e do
preconceito. Este é o nosso Brasil, país de que tanto nos orgulhamos,
pela paz e pela convivência que temos com os povos de todo o
mundo - negros, árabes, israelenses, índios. Este país de todos é o
Brasil que queremos e que estamos construindo. Por isso, não
podemos permitir que predomine no mundo a visão da guerra
imperialista, a visão do imperialismo norte-americana De todo o
coração, quero solidarizar-me com o povo árabe, que sofre ataques
constantes do imperialismo que já tentou sufocar Cuba e toda a
América Latina. E assim que agem os imperialistas. Nós agimos pela
paz, e acho que esta é a nossa palavra de ordem, Deputado Rêmolo
Aloise. Paz no Oriente Médio! Essa é uma exigência mundial - da
Igreja Católica, dos cristãos, dos muçulmanos, de todos os cidadãos
que não querem que prevaleça essa guerra inútil a que assistimos no
Oriente Médio, imposta, repito, pelos Estados Unidos. Creio que nem
o povo de Israel gostaria que isso estivesse acontecendo. Mas Bush e
seu império acham que podem mandar e desmandar onde e quando
quiserem. E por isso que estão sendo derrotados na América Latina,
país a país, com Lula, Kirchner, Hugo Chávez, Morales, Fidel Castro e
Che Guevara, que, embora nos tenha deixado há tanto tempo,
colocou a marca da luta antiimperialista no coração e nas mentes dos
nossos jovens - aliás, se nossa juventude o ama tanto é exatamente
por ter apregoado a paz e a luta antUmperialista.

0 que está acontecendo no Oriente Médio é um verdadeiro absurdo,
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e o povo israelense deve-se envergonhar por estar servindo aos
Estados Unidos e aos interesses de Bush.
O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado Rogério

Correia, nosso amigo e companheiro. Gostaria de me solidarizar com
V. Exa. e fazer de suas palavras as palavras de todos nós - não só
das Bancadas do PT e do PCdoB, mas de toda a Casa. Estamos
assistindo a uma continuação, pois não é a primeira vez em que isso
acontece. Já vimos a invasão do Iraque, feita diretamente pelos
Estados Unidos; suas intervenções, ora em um, ora em outro país; e
agora essa carnificina, nesse episódio lamentável a que assistimos no
Líbano. Isso é inaceitável. Os cidadãos e as cidadãs de bem de todo o
mundo devem levantar a sua voz em solidariedade ao povo libanês e
a todos os que têm sofrido o massacre impiedoso do Sr. Bush, essa
figura triste da história da humanidade.

O Deputado está de parabéns. Mas acho que, além de explicitar a
nossa solidariedade, pelas palavras, temos de fazer tudo o que
pudermos. O mundo tem de se indignar e partir para a ação. Já não
cabem, no século XXI, intervenções absurdas e nefastas como essa.
Não só o Líbano está sangrando; todo o mundo sangra com mais
essa injustiça perpetrada a mando do Sr. Bush - Israel, servindo ao Sr.
Bush, protagoniza esse lamentável episódio na história da
humanidade.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Roberto
Carvalho. Fica aqui nossa completa solidariedade ao povo árabe e às
crianças inocentes que tombaram no Líbano, com as bombas do Sr.
Bush e do imperialismo norte-americano. Nossa completa
solidariedade ao querido povo árabe. Que Israel também se levante
contra o que Bush ordena que se faça, por meio de um Estado que
queremos respeitar, mas que, infelizmente, tem servido de porta-voz
ao imperialismo norte-americano, que tanto mal tem feito ao Oriente
Médio, à América Latina e ao mundo todo. Solidariedade ao povo
árabe pela sua luta, pela sua persistência e pelos seus direitos. E isso
o que gostaria de dizer.

Aproveito a oportunidade, Deputado Rêmolo Aloise, Presidente
desta reunião, para comunicar que tanto eu quanto V. Exa.
conseguimos - darei uma notícia boa - uma conquista importante para
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nosso querido povo de Alfenas. A TV Assembléia já está recebendo o
sinal nessa cidade. E receberá também em Ouro Preto, Deputados
Durval Angelo e Padre João, que têm grande atuação lá. A pedido
deste Deputado e de V. Exas., Ouro Preto também será beneficiada.
Também levamos a TV Assembléia para Mariana, Deputado Padre
João. Agora, o sinal chegou a Alienas. Estarei lá esta semana, Sr.
Presidente, onde o Prefeito assinará o ato de funcionamento da nossa
TV Assembléia. Foi um pedido nosso, a que o Deputado Mauri Torres,
como Presidente, atendeu prontamente.

O Deputado Sargento Rodrigues e eu estivemos lá na época da
Comissão de Segurança Pública e desvendamos o mistério da doação
esquisita de dinheiro para o Prefeito e para sete Vereadores, todos
cassados por corrupção eleitoral. Agora, foram punidos pela Justiça.
Nenhum deles foi reeleito na ocasião. Foi uma denúncia que eu e o
Deputado Sargento Rodrigues trouxemos da cidade de Altenas, que,
agora, recebe o sinal da TV Assembléia - mais uma conquista do seu
brilhante povo. Quero mandar um abraço ao Prefeito Pompílio, assim
como ao Secretário Luizinho, que disputa uma vaga na Assembléia
Legislativa e foi um dos que nos solicitaram, por diversas vezes, que
agraciássemos Alfenas com o sinal da TV Assembléia. E espero que a
partir da semana que vem, Deputados Padre João e Durval Angelo,
possamos estar em Ouro Preto com a TV Assembléia, para que
possam fazer o acompanhamento da política do dia-a-dia de todos os
Deputados da Assembléia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
o nobre companheiro Deputado Rogério Correia, especialmente no
que diz respeito a Altenas. Tivemos uma teliz iniciativa à época em
que presidia a Comissão de Segurança Pública, em 2003, e V. Exa.
era integrante dessa Comissão. Ao iniciar uma audiência pública para
tratar de denúncias dos produtores de café daquela região, demos
início ao processo da CPI do Café. Naquela mesma audiência pública,
recebemos denúncias de que o Prefeito José Wutemberg Manso era
tão manso que distribuía pacotes de dinheiro para que os sete
Vereadores pudessem ser seus aliados, votando projetos e tudo o que
fosse do seu interesse. Naquela época, fizemos a denúncia. Passei
por Alfenas esses dias e recebi a notícia de que o ex-Prefeito e os



50

sete Vereadores foram condenados pela Justiça, em 12 Instância, e,
na quinta-feira passada, pelo Tribunal de Justiça, incluindo também a
secretária do Prefeito, Vanderlara Manso, que, em 1 Instância, não
havia sido condenada. Portanto, as denúncias que apresentamos à
Comissão de Segurança Pública desta Casa tiveram não apenas o
acolhimento da Câmara Municipal de Alfenas, que os cassou, mas
também da Justiça, que cassou seus direitos políticos. Se não me
engano, por oito anos, não poderão se eleger. Por isso, queria
enfatizar o fato e cumprimentar a população de Alfenas, que ficou livre
daqueles que dilapidavam o erário em benefício próprio. Esperamos
que assim ocorra em relação aos graves escândalos deste país. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Sargento Rodrigues.
Agradeço ao Presidente a benevolência, por ter ultrapassado o tempo.
Tratou-se de mais um trabalho da Comissão de Segurança Pública.
Deputado Sargento Rodrigues, isso me levou a obter o Título de
Cidadão Honorário de Alfenas, que recebi das mãos do Vereador
Eliacin, o único reeleito daquela cidade. Aliás, fico muito grato a esta
Casa por ter levado o sinal da TV Assembléia até lá, atendendo a uma
solicitação minha. Mando um abraço especial a todos os nossos
companheiros e às nossas companheiras daquela belíssima cidade ao
lado de Furnas, que o Deputado Rêmolo Aloise tão bem conhece.
Mando também mais uma boa noticia a Alfenas: atendendo a meu
pedido, o Deputado Virgílio Guimarães conseguiu uma verba, que não
tem nada a ver com os "sanguessugas", de R$600.000,00 para a
reforma do mercado. Nesta semana, estaremos lá, com o Prefeito,
para assinar a ordem de serviço da reconstrução do mercado. E com
muito prazer que anuncio mais essa boa notícia aos cidadãos de
Alfenas, como cidadão honorário de lá. Obrigado, Sr. Presidente,
Deputados e Deputadas.

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

Deputadas, público que nos assiste, queria abordar um tema que os
telespectadores devem estar acompanhando com muita ansiedade: o
conflito no Oriente Médio. Há muitos anos, aquela região tem sido
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foco de conflitos; ora Israel e Palestina e, agora, Israel e Líbano.
Nas últimas semanas, o Líbano vem sofrendo um processo de

destruição progressiva do seu povo, uma ação agressiva, destruidora.
Esse processo não ocorre apenas em relação ao povo libanês, mas,
especialmente, à perspectiva de paz naquela região. Entendemos que
o grupo Hezbollah, que se assenta em território libanês, pode ter outra
conduta, no sentido da eliminação dos grupos radicais,
fundamentalistas, que ameaçam a paz não apenas no Oriente Médio,
mas em todo o mundo.

Percebemos que toda ação radical produz outra, de igual tamanho e
em contrária direção, comprometendo o primeiro ator e autor do ato,
resvalando e respingando em outros povos. O conflito que se inicia
entre Israel e o Líbano pode deteriorar-se e vem se deteriorando a tal
ponto, que outras nações daquela região possivelmente entrarão no
conflito.

Ali pode estar o estopim de um conflito inicialmente regional, que
depois se torna continental, tomando a Europa, mas que pode tornar-
se um conflito mundial.

Vamos lembrar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como
começaram? Onde se iniciou o conflito? Qual foi o estopim? Assim,
veremos quais dimensões tomaram a Primeira e, especialmente, a
Segunda Guerra Mundial, quais foram os danos provocados aos
direitos humanos, às famílias, aos patrimônios históricos e culturais, e
a violência a que foram submetidos os povos da França, da Itália, de
Portugal, da Espanha e de tantos outros.

Portanto nós, que temos buscado, na solução dos conflitos, o
diálogo, o consenso, o debate e, às vezes, até o confronto de idéias,
posições, que temos uma história, especialmente aqui, em Minas
Gerais, de busca da liberdade, na direção e no formato do debate de
idéias, do consenso e da busca de solução pacífica, queremos nos
manifestar contrários a esta forma como vem sendo buscada a
solução do conflito entre Israel e o Líbano. Afinal, são centenas de
mortes, que se tornarão milhares, de libaneses, jovens, crianças e
idosos inocentes.

Portanto é necessário que nós aqui, em Minas Gerais e no Brasil,
tomemos uma posição diante desses fatos. Não é possível que, no
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terceiro milênio, não possamos resolver esses conflitos por meio do
diálogo e do entendimento.

Pareceu-nos que os homens e as mulheres tinham aprendido com a
guerra, com a violência e com as histórias passadas. Tivemos a
impressão de que os homens avançaram nessa questão dos direitos
humanos e da solução pacífica. Mas, quando vemos conflitos dessa
magnitude, desse nível de violência, passamos a questionar se o que
pensamos e observamos é verdade ou não.

A preocupação que se coloca para nós, apesar de distantes do
conflito, é que há homens e mulheres inocentes morrendo, em razão
de um conflito que precisa ser resolvido numa outra logística da
inteligência.

Se há grupos radicais, com os meios existentes da tecnologia, é
possível combatê-los In loco" e identificá-los melhor. Quem são? Hoje
a tecnologia está aí para fazer isso. As polícias têm condição de fazê-
lo, investigando quem é quem. No entanto, em vez de realizar isso,
radicalmente, na busca da inteligência humana para combater In
loco" o Hezbollah, descobrir onde está e fazer o combate dessa forma,
sem ferir outros, opta-se por uma guerra em que bombas são
lançadas, destruindo cidades inteiras, matando crianças, jovens e
adolescentes inocentes.

Parece que essa guerra volta na mesma lógica e condição que as
outras, não respeitando as pessoas que não têm nada a ver com um
movimento radical como o Hezbollah.

Temos essa preocupação, pois entendemos ser possível encontrar o
caminho da paz. Por isso venho aqui hoje manifestar minha
inconformidade diante de tal processo. O mundo precisa mobilizar-se,
sim, para evitar um conflito maior, que se inicia dessa maneira, ou
seja, incendiando-se um pavio aqui e outro acolá. Não temos noção
do que poderá advir, especialmente se considerarmos o
fundamentalismo e depois de lançada a primeira pedra do dominó.
Quais serão os desdobramentos do conflito instalado no Oriente
Médio?

Convidamos todos a participar de uma reunião especial que será
realizada amanhã. Em sua primeira parte, trataremos desse tema
fundamental, apesar de haver outros projetos. Agiremos assim porque
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entendemos que o projeto de humanidade não se assenta nem se
limita a um Estado nem a um segmento deste. Falamos de homens e
mulheres, enfim, de irmãos que estão morrendo em uma situação
drástica. Ademais, vale lembrar que futuramente essa situação poderá
respingar em nós. Estamos falando da necessidade de nos
posicionarmos diante de um grave conflito.

Faço referência ainda ao governo brasileiro, que tomou uma atitude
importante. Foi buscar, facilitou a saída dos brasileiros de uma região
de conflito. Estes, aliás, estavam em uma situação extremamente
difícil. O Presidente Lula, em seu governo, tomou uma das atitudes
mais importantes registradas nos últimos anos, qual seja a de resgatar
os compatriotas.

Quem ouviu o depoimento das pessoas que chegaram de lá, sentiu
a necessidade de se manter a paz nesse país; observou que é preciso
buscar, pelo consenso e pelo diálogo, as saídas democráticas, a
liberdade. As pessoas mostraram-se sensíveis e transparentes ao
dizerem: "Quero viver no Brasil. Aqui é a melhor terra. Na guerra não
há perspectiva de se ter uma vida melhor". Ou seja, só há a
perspectiva da morte, do sacrifício em vão, já que, por meio da guerra,
não se resolverão os problemas das pessoas. Ao contrário, a guerra
só traz a possibilidade de morte.

Amanhã, pretendo estar aqui, conclamando os Deputados e as
Deputadas, libaneses e judeus, enfim, todas as pessoas interessadas
em se mobilizarem em prol da paz no Líbano. Convidamos todos a
estar aqui conosco, a fim de iniciarmos um grande movimento em
favor desse povo, que está morrendo. Não aceitamos isso. O mundo
precisa dar um basta a essa situação, anunciando: 'Vamos percorrer
outro caminho".

Temos de aproveitar o momento para, juntos, escolhermos outro
caminho e buscarmos a paz. A partir desse encontro, poderemos
elaborar uma proposta, um encaminhamento ao povo libanês, bem
como ao governo de Israel, tendo em vista a consecução da paz. E
preciso esmerar-se para a paz, e não para a violência. Como se
costuma dizer, "violência gera violência". Portanto o nosso caminho
não se deve pautar pela violência.

Como já ressaltei, amanhã teremos a oportunidade de ouvir aqui
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pessoas que chegaram do Líbano, que assistiram a cenas de
violência; todavia, é fundamental que esta Casa esteja cheia de
parlamentares, a fim de, juntos, elaborarmos um documento, uma
manifestação pela paz no Líbano. Este testemunho, por sua vez,
deverá ser encaminhado também ao governo de Israel. Aguardamos
todos amanhã para termos essa conversa, talvez a mais importante
do momento. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, neste início de trabalho no
mês de agosto, venho abordar algumas questões que considero
relevantes para o fortalecimento das políticas públicas sociais em
Minas Gerais. Apresento-as agora porque algumas decisões serão
tomadas nos próximos dias. E nossa obrigação na Assembléia
Legislativa, como deve ser nos parlamentos de outros Estados e nos
planos municipal e federal, continuarmos, independentemente do
período eleitoral, atentos às questões que dizem respeito à vida das
pessoas, até porque estamos no exercício de nosso mandato, com
responsabilidade de ação continuada.

Nesse sentido - e aproveitando a presença dos Deputados da base
do governo - registro, mais uma vez, que nesta Assembléia, por
unanimidade dos parlamentares de todos os partidos, no último dia de
votação de julho, quando apreciamos a proposta da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, aprovamos algumas emendas muito importantes para
a área social.

O projeto da LDO, que está prestes a ser apreciado e sancionado
pelo Governador, com certeza, se tiver as emendas sancionadas,
poderá abrir espaços e portas para a ampliação do chamado
orçamento social para 2007.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, destaco três emendas, de minha
autoria, aprovadas na LDO, as quais considero importantes. Solicito
ao Governador Aécio Neves que sancione essas emendas. A primeira
emenda garante o chamado co-financiamento, ou seja, a participação
do Estado de Minas Gerais no financiamento da política pública de
assistência social no Estado. Isso garantirá o custeio, ou seja, as
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atividades permanentes de funcionamento dos Centros de Referência
da Assistência Social - Cras -, ou casas da família.

O Cras congrega, nos Municípios, o atendimento social às famílias,
aos jovens, aos idosos, às pessoas com deficiência. Em Minas Gerais,
mais de 1 milhão de famílias está no programa Bolsa-Família.

O Centro de Referência desenvolve trabalhos de geração de renda e
qualificação profissional. O governo federal tem como meta a
implantação de um centro por Município. E uma meta ousada, que
também depende da participação financeira de Estados e Municípios.

No caso de Minas Gerais, essa emenda possibilitará, além dos
recursos de investimento para a aquisição de equipamentos de
informática e móveis - o custeio -, a contratação de pessoal para o
funcionamento desses centros, que poderão ser mantidos para o ano
de 2007.

Essa é uma reivindicação de todos os gestores da assistência social
em Minas Gerais, dos Secretários Municipais dos Municípios mineiros,
dos Prefeitos, do Conselho de Gestores da Assistência Social -
Cogemas - e do Conselho Estadual de Assistência Social. Estamos
aqui para solicitar ao Governador que sancione essa emenda, bem
como uma outra que possibilita a realização de concurso público na
área da assistência social em Minas Gerais.

Há muitos anos, Minas Gerais não realiza um concurso público na
área da assistência. Atualmente há as regionais da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -, com o
esforço militante e reconhecido dos seus servidores por todo o
Estado, mas insuficiente para as demandas apresentadas. No Estado,
ainda há 200 Municípios não habilitados ao Sistema único de
Assistência Social - Suas. Com essa emenda, queremos possibilitar
que o Estado proceda à realização de concurso público, para que
novos profissionais que trabalham a política de assistência possam
fortalecer os Municípios no atendimento social.

Gostaria de dizer que foi aprovada uma outra emenda de minha
autoria, a qual tem grande impacto nos Municípios. Solicitamos
também ao Governador atenção especial a essa emenda, que garante
aos Municípios a possibilidade de receber do Estado veículos e
equipamentos de informática, para que reforcem o trabalho dos
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conselhos tutelares em Minas Gerais. Hoje praticamente 780
Municípios mineiros já contam com conselhos tutelares.
Principalmente em Municípios com uma área rural maior, localização
mais diferenciada e maior número de Distritos, esses Conselheiros
Tutelares não têm como realizar o trabalho de acompanhamento
sociofamiliar, porque muitas vezes falta veículo e transporte adequado
nas situações de urgência e emergência. Além disso, não há um nível
de informatização que permita o acompanhamento das políticas
públicas sociais relacionadas com cada família que tenha uma criança
com o direito violado ou sob risco. Precisamos implantar o SIP, que é
um sistema informatizado dos conselhos tutelares. Para isso, é
necessário que esses conselhos tenham não somente os
equipamentos de informática e pessoal capacitado, mas também
veículos destinados a eles. Nesse sentido, essa emenda foi
apresentada e aprovada por todos os partidos desta Casa.

Não há como o Estado garantir tudo para todos de uma só vez.
Sabemos que, de acordo com as necessidades e prioridades sociais,
podemos pôr gradualmente no Orçamento do Estado de 2007
recursos específicos para a aquisição. Vou mais além. Assim como a
Assembléia aprovou uma legislação de renúncia e de eliminação da
cobrança do ICMS para a aquisição de tratores, máquinas,
retroescavadeiras e equipamentos necessários à manutenção e à
infra-estrutura viária para os Municípios - projeto que contou com o
nosso apoio -, o mesmo poderia ser leito na aquisição de veículos
para os conselhos tutelares. Como Líder do Bloco PT-PCdoB, defendi
o Projeto Fundomaq, aperfeiçoando-o com emendas e ampliando
prazos, para que os Municípios pudessem ressarcir o governo dos
custos na aquisição desses equipamentos. Essas três emendas são
muito importantes.

Aproveito para fazer mais uma solicitação ao Governador.
Estivemos presentes numa solenidade do Palácio em que várias
medidas foram tomadas para implantação da política de assistência
social em Minas, de acordo com as prioridades estabelecidas pela
política nacional.

Expediu-se um decreto para que os recursos pudessem ser
transferidos de fundo para fundo: do Fundo Estadual de Assistência
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Social para os fundos municipais de assistência. Isso desburocratiza o
sistema e pode agilizar a prestação de serviços nessa área. No
entanto esse decreto expedido pelo Estado de Minas Gerais ainda
exige que os Municípios apresentem Certidão Negativa de Débito
junto ao INSS e Certidão de Regularidade perante o Fundo de
Garantia. Muitos Municípios, por irresponsabilidade de gestões
anteriores, não possuem essas CNDs. Essa exigência já foi eliminada
no plano nacional. Hoje, o Município pode receber o recurso federal,
desde que tenha o atendimento realizado na área de assistência
social. Se esses incisos do decreto não forem retirados, muitos
Municípios, principalmente os mais pobres, os que precisam de ajuda,
não terão acesso aos recursos de assistência social. Como disse, o
governo federal, por intermédio do Ministro Patrus Ananias, já aboliu
essa exigência, para os fins de assistência social e para os fins do
SUS.

Assim, entendemos que pobre não pode ser penalizado pelas
improbidades cometidas por governos anteriores nos Municípios. Não
é justo que o mais necessitado da municipalidade deixe de receber
recurso de assistência porque um Prefeito deixou de pagar o INSS.

Solicitamos, portanto, a revogação dos incisos II, III e V do art. 2Q do
Decreto n2 44.326, publicado em 21/6/2006. Trata-se de uma medida
muito simples.

Apresentamos uma emenda ao Projeto de Lei Complementar n2
87/2006, que trata da divisão e organização judiciárias, instituindo a
vara criminal especializada em crimes contra a criança e o
adolescente. Essa é uma reivindicação antiga do movimento dessa
área e já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Infelizmente, são milhares de agressões e crimes cometidos
quotidianamente contra crianças e adolescentes, envolvendo violência
doméstica, abuso e explorações sexuais. Sã em Belo Horizonte
tramitam 1.280 processos contra agentes que cometeram esses tipos
de crime, que são inadmissíveis. Muitas vezes, quem os comete
convive ao lado da criança, no mesmo Município, no mesmo bairro,
gerando medo e insegurança. Além disso, as pessoas deixam de
proceder às denúncias porque sabem que quem é denunciado pode
não ser punido e atentar contra quem fez a denúncia. Assim, é
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urgente a implantação dessa vara criminal especializada em Belo
Horizonte - o ideal seria a implantação de forma regionalizada.
Estamos começando com uma vara criminal para atender a Grande
BH. Há um projeto de lei complementar na Assembléia Legislativa
discutindo essa questão e, portanto, espero contar com o apoio de
todos os senhores e das senhoras Deputadas.

Fica aqui um apelo ao Governador, para que sancione essas
emendas de recursos para a assistência social, de aquisição de carros
e computadores para os conselhos tutelares, de realização de
concurso público para essa área em Minas Gerais, de revogação dos
incisos do Decreto n 2 44.326, que facilita e agiliza a transferência de
recursos para os Municípios, eliminando a exigência de apresentação
das CNDs e pedindo o amadurecimento desta Casa para o
acolhimento da emenda que cria uma vara criminal especializada
contra crimes cometidos contra a criança e o adolescente.

Para concluir, Sr. Presidente, deixo um abraço muito forte e
parabenizo os organizadores do Festival de Cultura Popular do Vale
do Jequitinhonha - Festivale -, realizado em Araçuaí, tão bem
administrada pelo Prefeito José Antônio e já teve a nossa Prefeita
Kaká por duas gestões. Esse é um festival que expressa a força, a
garra, a criatividade e a qualidade da cultura do Vale do Jequitinhonha
em suas várias manifestações, como o artesanato, a música, o teatro
e todas as expressões que emergem daquele povo. Esse festival foi
sediado por Araçuaí, por vários dias, no qual estive presente a convite
da Fecaje. Mais uma vez, dou testemunho das potencialidades desse
vale tão rico em expressões culturais, mas que precisa de mais
políticas sociais que promovam o desenvolvimento sustentável com
distribuição.

Foi muito bom, Deputada Jô Moraes, pois tive também a
oportunidade de fazer reuniões com vários Prefeitos para discutirmos
o projeto que cria a subsidiária da Copasa. Lá o temor é generalizado,
pois há muitas dúvidas sobre o projeto, e isso reforçou nossa posição.
E preciso o envolvimento de todas as autoridades políticas do Norte,
do Mucuri e do Jequitinhonha para discutirmos qual seria o modelo
mais adequado para a prestação de serviços de água e esgoto
naquelas regiões, que tanto necessitam do tratamento de esgoto e do
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abastecimento de água para as pessoas e também para as suas
criações.

Parabéns aos organizadores do Festivale, que, mais uma vez, foi
um grande sucesso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente; Sra. Deputada Jô

Moraes, prezada amiga; Srs. Deputados, e também os que nos
acompanham nesta Casa e pela TV Assembléia, inicialmente, registro,
com satisfação, que tivemos a alegria de aprovar a LDO e, entre as
diversas emendas, a exemplo da citada pelo Deputado André Quintão,
algumas pelas quais sentimos uma alegria especial e pelas quais
tivemos empenho em trabalhar. Deputado André Quintão, na reunião,
no final das atividades do semestre passado, ao lado da Deputada
Elisa e dos Deputados Dilzon Meio e Luiz Humberto Carneiro, tivemos
um cuidado, no último momento, sobre a inclusão desta ou daquela
emenda, quando havia algumas dúvidas do ponto de vista regimental.
Tivemos a atenção de fazer um empenho pessoal, como Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira, até para a mudança do
relatório final, e foi justamente naquele momento que tivemos a
felicidade de ver incluída a emenda que alcança os conselhos
tutelares e também a que se refere à Uemg. Essa é urna batalha que
compartilhamos nesta Casa com V. Exa. e com Deputados da
Situação ou da Oposição - termos que, às vezes, não são muito
apropriados. Acredito que, mais do que nunca, temos de entender
que, indiferentemente das correntes políticas e partidárias, existem
causas que devem, acima de tudo, unir-nos. Sem dúvida, o trabalho
para que possamos dar atenção adequada às nossas crianças é algo
absolutamente consensual, mas não deve ser consensual somente no
discurso, é preciso que haja uma atitude concreta. Fico feliz de ter,
como Deputado, a oportunidade de defender essa causa em que o
Estado, como toda estrutura de direito - a União, o Estado e o
Município -, tem de trabalhar para dar atenção adequada às nossas
crianças, especialmente aquelas que se encontram em situação de
risco.

Há algum tempo - mais de uma década -, em 1994, como Vereador



em Divinópolis, tive a alegria de aprimorar e aprovar a lei que criava o
Conselho Tutelar no Município de Divinópolis, logo depois da
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seguida,
como Prefeito, tivemos a oportunidade de estruturar o Conselho da
Criança e do Adolescente, que não tinha uma sala, um local
adequado, um veículo, um telefone celular, uma estrutura de plantão.
Tudo isso foi implantado quando éramos Prefeito. Não basta nomear
um conselho, é preciso que ele tenha uma estrutura para trabalhar,
tenha condições adequadas para fazer a ligação entre a família e a
criança que está em uma situação de risco. Quase sempre a família, e
não só a criança, está desestruturada. E preciso dar atenção àquela
criança que está exposta à violência, à exploração sexual, ao trabalho
infantil, afastada da escola; e a melhor maneira de fazer isso é dar
condições para que a família se reestruture. E preciso, portanto, que o
conselho esteja devidamente equipado para buscar o apoio nos
diversos órgãos sociais. Trabalhamos para que essa emenda à LDO
fosse aprovada, e agora, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, quando teremos a oportunidade de analisar o
Orçamento para o ano que vem, vamos batalhar pelos recursos para
os conselhos tutelares de Minas Gerais, a fim de construirmos
parcerias entre o governo do Estado e as Prefeituras e possamos dar
condições ao conselho de assistir essas crianças. Continuo
entendendo que o melhor que se tem a fazer é prevenir. Como
prevenir? Com educação. Não há dúvidas de que o grande
investimento é a educação. O grande investimento para se
transformar um povo, para se melhorar a qualidade de vida das
pessoas, é a educação. Neste primeiro mandato de Deputado
Estadual, já me sinto feliz, porque, desde o primeiro dia nesta Casa,
lutei pela saúde e pela educação. Acredito que as Secretarias que
mais visitei foram a de Educação e a de Saúde. Praticamente toda
semana, ou no mínimo a cada 15 dias, procurava estar com a
Secretária Vanessa, com o Secretário Adjunto Alencar, com o
Gilberto, com o Prof. João Filocre, com a equipe da Secretaria de
Educação e, acima de tudo, na base, nas escolas estaduais. Visitei,
com certeza, mais de 400 escolas estaduais e posso dar um
testemunho: nunca se investiu tanto na recuperação da estrutura da
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nossa rede física. Estivemos ali acompanhando, brigando, buscando
os recursos para nossa região, como os outros Deputados
naturalmente o fazem para a região que representam. Se não
tivéssemos um Governador sensível, responsável, que organizasse o
Estado de Minas Gerais, como o é o Governador Aécio Neves,
iríamos estar simplesmente falando ao vento, não teríamos retorno da
nossa reivindicação. Mas tivemos. Sei disso, porque fui Prefeito e
venho acompanhando. Há quase oito anos, pelo menos nos últimos
mandatos, vivemos sem praticamente nenhum investimento na
recuperação, na ampliação, na reforma de escolas estaduais ou na
cobertura de quadras. Ao longo destes três anos e meio, Deputada Jô
Moraes, só na região da 12 Superintendência Regional de Ensino,
com sede em Divinópolis, foram aproximadamente R$10.000.000,00
em reformas, ampliações e coberturas de quadras. Pessoalmente
estive reivindicando junto às professoras, às Diretoras, à própria
Superintendente, e assim as coisas foram acontecendo. Escolas que
estavam há décadas sem nenhum investimento, como a São Tomás
de Aquino, recentemente receberam recursos para serem totalmente
reformadas. Quando era Prefeito, ajudei a fazer a reforma da Escola
São Tomás de Aquino, que estava literalmente em situação de
calamidade. A Escola Martinho Ciprião, Polivalente, a Escola Antônio
da Costa Pereira e outras, até em outras cidades.

Em Oliveira, conseguimos que praticamente todas as escolas
estaduais fossem reformadas. Fez-se um trabalho firme, unindo-se o
esforço da Diretora e do professor, que, muitas vezes, fizeram
sacrifícios imensos para montar uma planilha. Ainda existem uma
burocracia muito grande e as dificuldades de recursos humanos, e,
com essas planilhas elaboradas, temos que cumprir nosso papel.

Alguém pode perguntar o que o Deputado tem a ver com isso e
alegar que, uma vez feita a planilha, o dinheiro deveria chegar, mas
sabemos que não é assim que funciona. O mandato parlamentar tem,
no mínimo, três vertentes, três pilares: legislar, discutir as leis e
aprimorar nossa legislação; fiscalizar e verificar se o dinheiro público
está sendo gasto adequadamente; e representar a população, ser um
elo de ligação, trazendo sua reivindicação ao Executivo e voltando
com uma resposta, de preferência, positiva, efetiva, um real
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atendimento.
Tivemos a alegria de ver isso acontecer: escolas em ltaúna, Carmo

do Cajuru, Divinópolis e Bom Despacho - a Escola Miguel Gontijo.
Algumas escolas foram praticamente refeitas, com um trabalho sério.

Para melhorar a educação, esse é apenas um dos passos. Tivemos
um papel importante, ao elaborarem e aprovarmos o plano de carreira
dos professores, que começa a ser implementado: os títulos começam
a ser incorporados à carreira do professor, que, até então, recebia
como se tivesse formação de nível médio, apesar de a maioria deles
já ter o diploma de curso superior. Atualmente, eles podem incluir
esse diploma, o que melhora bastante sua remuneração. Isso é fruto
do trabalho desta Casa e do Governador Aécio Neves.

Esse é um começo. Temos um desafio e estaremos atentos ao
Orçamento do Estado, para darmos condições ao nosso Governador e
ao próximo governo, seja qual for, pois educação deve ser
responsabilidade permanente. O Orçamento deve priorizá-la, para que
o Estado tenha condições de pagar melhor nossos servidores públicos
e oferecer a todos uma educação adequada.

Sem dúvida, ao lado dela está a saúde. Muitos têm a idéia de que,
no recesso parlamentar, os Deputados estão de férias. Acredito que,
como eu, todos estavam cuidando de suas campanhas e fazendo um
trabalho junto a suas bases. Mas, na semana passada, eu aqui
estava, na Secretaria de Saúde, com o Secretário Marcelo, trazendo
uma outra reivindicação que alcança todo o Centro-Oeste mineiro, ou
melhor, todo o Estado de Minas Gerais: a necessidade de
melhorarmos ainda mais o atendimento ao paciente que sofre com o
câncer. Essa é uma luta a ser travada pela sociedade.

Tive a felicidade, como Vereador, de começar essa luta na
Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro - Acom.
Depois, como Prefeito, pude ser parceiro para que o Hospital do
Câncer pudesse ser construído. Entretanto sempre digo que, não
fosse o povo do Centro-Oeste - de Divinópolis até a região de Furnas,
de Três Marias, descendo à região do Campo das Vertentes, onde
nasci e tenho atuado com muita alegria -, nada teria acontecido, pois o
somatório das ações do poder público e da população em geral
possibilitou a construção daquele hospital, que hoje atende a tantas
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pessoas e salva tantas vidas.
Infelizmente, o SUS continua com grandes restrições e limitações.

Embora o governo do Estado - o governo federal continua com um
teto mínimo - pague todo o procedimento de quimioterapia e
radioterapia, acima do limite estabelecido na Pactuação Integrada -
PPI - dos Municípios, as cirurgias de câncer estão restritas. Como se
pode adiar uma cirurgia desse tipo?

Fomos lá e estamos trabalhando firme para que a saúde também
seja atendida. E-nos muito gratificante fazer esse elo da sociedade
com o poder constituído. E aqui, no governo do Estado, sempre que
temos a oportunidade, fazemos um balanço, e os resultados são muito
positivos: investimentos na saúde, na educação. Conseguimos
recursos especiais, por meio do Pró-Hosp, para melhorar a estrutura
do São João de Deus e, agora, para investir na microrregião: para
Bom Despacho, para o Instituto da Mulher em Santo Antônio do
Monte, para Santo Antônio do Amparo, para Campo Belo, enfim, para
as várias cidades que figuram como pólos microrregionais. Entretanto,
ainda precisamos chegar às pequenas santas casas.

Por meio de emenda parlamentar de minha iniciativa, procurei
colocar recursos para a Santa Casa de Carmo da Mata, para Oliveira
e Cláudio, de modo a ajudar vários outros locais. Foi com alegria que
contribuímos nas emendas que possibilitaram a construção de postos
do Saúde da Família. E preciso mais investimentos na área da saúde
para que tenhamos, de fato, a área básica bem atendida.

Por um lado, nós, Deputados Estaduais, temos possibilidade de
interferir na política do atendimento feita junto ao Estado -
trabalhando, representando a nossa cidade, a nossa região e todo o
povo de Minas. Temos de pensar em toda Minas Gerais. Eu, por
exemplo, tive a alegria de aprovar um projeto que alcança todo o
Estado: o Fundo Estadual de Cultura. Sairá o edital para que cada
cidade do interior mineiro - do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do
Sul e do Triângulo - apresente o seu projeto na área de cultura e
receba o dinheiro diretamente do Estado, sem depender de
patrocinador, como ocorre com a lei de incentivo, que é muito boa
mas acaba ficando restrita aos grandes empreendimentos culturais,
àqueles que têm fama, por assim dizer.
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Se no Estado há esse diálogo, não posso terminar sem mencionar
uma preocupação que tenho, já reiterada diversas vezes. Viajei
durante 15 dias por mais de 40 Municípios. Em todos eles percebi um
verdadeiro desespero, uma situação de calamidade que está sendo
pressentida. Minas Gerais e o Brasil têm uma tradição, que não é uma
mera tradição, é uma história, uma economia que está sustentada na
agropecuária, na agricultura. O maior empregador de todo o Brasil
ainda é a agricultura. Quando o governo se vangloria do superávit na
exportação, não há um centavo que está exportando, é a agricultura
brasileira, que vem caindo ano a ano. A expectativa, Sr. Presidente, é
que neste ano tenhamos uma queda de mais de 20% na safra
agrícola. No término do governo Fernando Henrique o patamar
passava de 100.000.000t de grãos no Brasil. Continuou crescendo no
mesmo embalo, chegando próximo a 130.000.000t. A agricultura vinha
melhorando em tecnologia, o produtor rural era mais competitivo e
dedicado. Há prenúncios de que possamos cair rapidamente, abaixo
de 100.000.000t. Isso significa desemprego, quebradeira no campo e
sofrimento, além de, talvez, mais cliente para a tal bolsa que não
emprega. Nunca disse que o governo não deve dar comida a quem
tem fome. Defendo que ela deve ser dada, sim. Mas é inaceitável um
governo que não se preocupa com a educação porque desvinculou
essa bolsa do programa Bolsa-Escola, que exigia freqüência na
escola, e não teve a menor responsabilidade em relação a isso, só
com o aspecto eleitoreiro. E um governo que não se preocupa com a
capacidade de gerar emprego, de produzir. Portanto, embora sejamos
Deputados Estaduais, devemos alertar para a demagogia, o cinismo,
inclusive, dos que fazem campanha, que já nos deixam assombrados.
Prometem mundos e fundos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço o aparte e o
cumprimento pelo pronunciamento. V. Exa. falou sobre calamidade
pública no País. Peço permissão para ler uma carta que recebi hoje,
do Norte de Minas, da localidade de Rodeador, Fazenda Marimbó,
Município de Riacho dos Machados. A correspondência está datada
de 31/7/2006. (- Lê:)

"Nós, pequenos proprietários desta localidade, Rodeador,
comunidade de Marimbó, no Riacho dos Machados, e Associação dos
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Pequenos Produtores Rurais, logo abaixo relacionados e
representados pelo 2 9-Secretário dessa Associação, Sr. donas Pereira
dos Santos, levamos ao conhecimento de V. Exa e dos demais
Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a nossa
situação de sofrimento quanto à água em nossa região.

Antigamente, existia água sobre a terra em lagoas, brejos, córregos.
Hoje, nem em uma cisterna com oito metros de profundidade,
encontramos água potável. Não há água para a criação de gado e de
outros animais. Somente temas água quando está chovendo. Vivemos
à mercê do carro-pipa dos órgãos públicos. Muitas vezes, temos que
comprar água da Copasa e pagar frete a particulares.

Diante de tal situação, pedimos a V. Exas. que tenham piedade,
mandem abrir e equipar um poço artesiano em nossa localidade, para
abastecer as famílias das pessoas abaixo relacionadas."

Fiz questão de ler essa carta para mostrar que o País praticamente
parou. Todos os órgãos do governo federal estão focados no que hoje
ocorre no Congresso Nacional. A situação deve piorar. Hoje o relator
da CPI da Mâf ia das Ambulâncias está dizendo que também
fiscalizará o Poder Executivo, incluindo os Ministérios da Ciência e
Tecnologia e da Educação. Em Brasília, todos estão com medo. O
processo político está parado. Algumas ações deveriam estar
ocorrendo no País, principalmente no Nordeste brasileiro e no Norte
de Minas, mas ninguém faz absolutamente nada. A eleição e o medo
do que acontece no Congresso Nacional pararam o País. O medo
estampado em nossos Ministérios parou o País.

As pessoas precisam despertar. Há 90 dias, não cai uma gota de
água no Norte de Minas. Os rios secaram. Não há nenhuma ação de
ajuda aos pequenos produtores rurais. Os que esperavam o milagre
do perdão da dívida que é fruto de empréstimos em bancos oficiais só
tiveram, até o momento, o silêncio como resposta. A economia está
avançando aos trancos e barrancos, mas as pequenas ações de
socorro aos flagelados não ocorrem.

Infelizmente, há poucas pessoas no Plenário. A Casa também está
parada em virtude das eleições. Temos que chamar a atenção para o
que acontece. Vemos programas sociais que ainda caminham porque
têm algum recurso, mas o socorro e a ajuda aos mais carentes não
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ocorrem. Não vemos nada em nosso Estado e em nosso país.
Assim, faço este apelo, ressaltando que também verei o que posso

fazer. Agora mesmo irei à Copasa, até porque acho absurdo o que se
relata aqui: que a Copasa esteja vendendo a água. Vendendo como?
Como se vende a água da Copasa? Ela tem um armazém para isso?
Eles compram a água da Copasa e cobram para entregar a essas
famílias? Não há justificativa para isso.

Nós, que apoiamos o Governador, temos a certeza de que Aécio
Neves não concorda com atitudes dessa natureza, mesmo porque
continua empreendendo suas ações, mas estamos falando do que há
de mais elementar e prioritário para a vida: a água. E não posso
admitir que uma carta como essa, assinada por uma associação,
venha fazer essa denúncia de que a Copasa esteja vendendo água
aos pequenos produtores para que matem a sede. E preciso ver, e é
isso o que farei, se há ao menos algum projeto emergencial em curso
e se é possível perfurar esse poço artesiano.

Mas relato esse pequeno fato, Deputado Domingos Sávio, para
mostrar o que está acontecendo: em nossa região, não há nem clima
para pedir voto. Para os que vão pedir votos em alguma dessas
comunidades do Norte de Minas, eles respondem perguntando onde
está a água: Estamos morrendo de sede, precisando de ações dos
governos estadual e federal". Aliás, os Municípios estão
absolutamente incapacitados de fazer qualquer coisa; o que
arrecadam não paga sequer a folha de servidores. E as coisas estão
agora paralisadas: não se faz nenhum convênio, nenhuma
transferência, com uma hipocrisia que nunca vi igual. Não se pode
fazer nada três meses antes da eleição? E aí? Vamos deixar o povo
morrer? Não se pode perfurar um poço artesiano, fazer qualquer ação,
autorizar uma transferência de recursos da União ou do Estado para
os Municípios? E a eleição que está causando esse silêncio sepulcral
em nossa região, em nosso Estado e em nosso pais, pois nada se faz
nesse período?

Agradeço a V. Exa., desculpando-me se me prolonguei. Foi mais um
desabafo diante da carta que recebi hoje e que me comoveu. Não
posso concordar com essa hipocrisia de se paralisar o País três
meses antes da eleição, ao mesmo tempo que se permite que pintem
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e bordem em Brasília, como está acontecendo. Quem paga a conta,
infelizmente, é o povo carente, o povo necessitado. Obrigado.

O Deputado Jésus Lima (em aparte) - E muito importante o que
estamos debatendo aqui, mas, para resolver o problema da
população, acho que tão importante quanto as reivindicações e as
críticas ao governo federal que estão sendo feitas é a junção de
esforços dos governos federal, estaduais e municipais.

O que o Deputado Gados Pimenta acaba de expor sobre Riacho dos
Machados é muito importante, mas conheço a região e sei que a
cidade não tinha nem luz, que agora está sendo levada para lá, pelo
Programa Luz para Todos. Isso quer dizer que, se houver união entre
os governos federal, estadual e municipais, certamente os problemas
serão resolvidos de uma forma melhor, entre eles o problema da água
da Copasa. Aliás, acho que não é cabível colocar a culpa no governo
federal pela falta de água; a Copasa tem de fazer a sua parte. O
governo federal está investindo R$10.000.000.000,00 para levar luz a
essas regiões, e o senhor sabe disso, Deputado Domingos Sávio. De
seu lado, a Gopasa não pode deixar que as pessoas vivam sem água.
Ou seja, é preciso haver uma união de esforços.

Segundo pesquisa publicada na "Folha de S. Paulo" e em "O Globo",
do dia 9 de julho, 32 milhões de brasileiros saíram da miséria e foram
para a pobreza, ou seja, deixaram de ser miseráveis; 7 milhões de
brasileiros deixaram a classe pobre e passaram para a classe média.
Isso, graças ao governo do Presidente Lula. E importante dizer isso e,
ao mesmo tempo, mostrar que os governos estaduais, pela última
pesquisa divulgada, têm diminuído seus investimentos na área social.
Ou seja, é preciso lembrar da importância da junção de esforços dos
governos federal, estaduais e municipais, porque só assim teremos
um pais mais igualitário e justo e poderemos resolver problemas como
esses que os Deputados Domingos Sávio e Carlos Pimenta acabam
de relatar. Era só. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu que agradeço. Com  um
sentimento de que é preciso a união de esforços, o Programa Luz
para Todos de fato é um exemplo. E um programa em que o governo
do Estado entra com praticamente 70%, e o governo federal com algo
em torno de 30%. E bom que isso fique claro, Deputado Jésus Lima,
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porque há uma turma que tem mania de dizer que o financiamento
que a Eletrobrás faz para a Cemig é dinheiro do governo do Estado,
como se a Cemig não fosse pagar esse financiamento. E, na verdade,
o governo do Estado entra com praticamente 70%, portanto mais do
dobro do que entra o governo federal. Mas é bom porque soma, e,
com isso, Minas Gerais foi o Estado que mais alcançou êxito e que
mais ligações de energia elétrica vem fazendo, em um trabalho
exemplar por parte da Cemig.

O enfrentamento de questões como essa, da miséria e da seca,
deve ser feito em conjunto pelos governos. O que não dá para aceitar
é dizer que alguém deixou de ser miserável para ser pobre, ou deixou
de ser pobre para ser classe média, graças ao governo Lula. E como
dizer que o Brasil exportou tantos milhões de toneladas de soja, de
café, de ferro, de aço, e foi o governo que exportou. Aliás, o governo
tem mania de dizer que o superávit da balança comercial é um mérito
seu. E, se houver qualquer prosperidade por parte do cidadão - é bom
que o cidadão reflita sobre isso -, se ele conseguiu melhorar um pouco
de vida, tem de agradecer a determinada pessoa. Isso é
absolutamente inaceitável, e não posso comungar com esse
raciocínio. Somos um país respeitado no mundo inteiro - e não é de
agora - como uma das maiores potências de todo o universo. País
com riquezas naturais, com uma cultura fantástica, diversificada, com
um povo bom. E crescemos pelo nosso esforço. E lamentável
crescermos em torno de 2%, enquanto a Argentina cresceu 10%.
Crescemos uma ninharia, enquanto a média da América Latina
cresceu três vezes mais que o Brasil. Portanto temos de refletir se o
governo está ajudando no nosso crescimento. Essa é a análise que
temos de fazer, comparando com a realidade mundial, porque um país
se compara com outro país.

Há uma história, no Brasil, de dizer que quando a coisa não é muito
boa ela é do Paraguai. O Paraguai é um país que merece respeito e,
curiosamente, cresceu mais que o Brasil nos últimos anos, do governo
Lula, quando o Brasil deixa de crescer e, infelizmente, fica patinando,
num momento que poderia estar desenvolvendo-se.

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e deixo registrado o meu
sentimento de entusiasmo, apesar de todas as dificuldades que
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vivemos. Aliás, é delas que surgirão as transformações que o povo há
de fazer nesse processo eleitoral. As dificuldades nos impulsionarão
e, seguramente, serão os melhores conselheiros para cada cidadão
separar o joio do trigo, para que possamos persistir na democracia.
Não adianta desistir da democracia, esse não é o caminho. Devemos
persistir nela, separando o joio do trigo, para que possamos melhorar
o nosso país.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela tolerância,
para que o debate pudesse ocorrer.
* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 2, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 13? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 4/712006
As 141h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Biel Rocha e José Henrique,
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 Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à 22 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento ns 6.684/2006. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n 2s 2.821/2005, 2.991, 3.072,
3.116 e 3.218/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 Q de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Domingos Sávio - Laudelino Augusto.

ATA DA 149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 LEGISLATURA, EM 517/2006
Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Maria Olívia. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Angelo, André Quintão e da
Deputada Maria Tereza Lara, em que pedem a realização de reunião
conjunta desta Comissão com a de Direitos Humanos para, em
audiência pública, subsidiar a elaboração do Relatório de Minas, que
integrará o informe do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais - Pidesc - a ser encaminhado ao Comitê Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU; e da Deputada Maria
Tereza Lara, em que pede seja realizada reuinião para discutir, em
audiência pública, a agressão de trabalhadores rurais no Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - João Leite.

ATA DA 162 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13/7/2006
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
Tereza Lara. 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 debater, em audiência pública, a destinação final do lixo no
Município de Rio Manso; e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" nas datas
indicadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa-MO (12/7/2006 e
6/7/2006); José Silva Soares, Presidente da Emater-MG (30/6/2006);
da Sra. Elaine Martins Parise, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta
Jurídica do Ministério Público (6/7/2006); "e-mails" da entidade
viva.ambiente, solicitando empenho para que sejam interrompidas as
atividades da Alcoa em duas Áreas de Preservação Permanente -
APP5 - localizadas na região de Poços de Caldas; e do Sr. José
Gomes de Lanes, denunciando crime ambiental que teria ocorrido na
cidade de Caparaó, em 281312006. A Presidência interrompe a 1?
Parte da reunião para ouvir os Srs. Divino Roberto Ferreira e
Francislei de Souza Barcelos, respectivamente, Prefeito Municipal e
Presidente da Câmara Municipal de Rio Manso; Jarbas Alves Ribeiro
e José Márcio Pereira, respectivamente, Secretários de Meio
Ambiente e de Governo de Rio Manso; José do Carmo Dias,
responsável técnico pelo aterro controlado da Prefeitura Municipal de
Rio Manso; Romeu Santana, engenheiro sanitarista; Carlos Alberto
Maciel e Silva, proprietário de terreno próximo ao referido aterro; a
Sra. Melissa Seixas Lima Figueiredo, engenheira civil da Divisão de
Saneamento da Feam, e o Sr. Tales Heliodoro Viana, Gerente da
Divisão de Proteção de Mananciais da Copasa-MG. A Presidência
concede a palavra ao Deputado João Leite, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
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passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião e passa à 12 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 9 turno, do Projeto
de Lei n 9 2.448/2005 na forma do Substitutivo flQ 1, apresentado pelo
relator, Deputado Laudelino Augusto. Passa-se à 24 Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n2s 3.278 e 3.371/2006 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n 2 6.698/2006. O Deputado
Doutor Ronaldo solicita adiamento da votação do Requerimento n2
6.697/2006, o que é aprovado pela Comissão. Passa-se à 32 Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto
(2), em que pede seja solicitado ao Governador do Estado o envio de
proposta legislativa que atenda a determinação do art. 14 da Lei n
11.720, de 1994; e seja realizada audiência pública para debater o
elevado consumo de carvão vegetal nativo por empresas de ferro-
gusa e conhecer os dados do IEF, relativos a 2005, sobre as
autorizações concedidas e os autos de infração por desmatamento
clandestino expedidos pela polícia ambiental; João Leite (3), em que
pede sejam solicitadas ao Presidente da Feam, ao Diretor-Geral do
IEF e à Prefeitura Municipal de Caparaó informações sobre a retirada
de mata nativa próxima ao Parque Nacional do Caparaó para
construção de aterro sanitário; seja realizada audiência pública em
Formiga para debater a implantação de aterro sanitário municipal na
localidade de Serrinha; e seja realizada visita ao Município de Rio
Manso para verificar a situação do depósito de lixo municipal.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite - Sávio

Souza Cruz.
ATA DA 16ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 152 LEGISLATURA, EM 18/7/2006

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Domingos Sávio (substituindo este
ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento do ofício do Sr. José Ronald
Vasconcelos de Albergaria, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude -
CAO-IJ -, publicado no "Diário do Legislativo" de 13/7/2006. Passa-se
à 31 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval
Angelo (8), em que pleiteia seja solicitado ao Ministério Público
Estadual pedido de providência com relação à abertura de correição
extraordinária na Comarca de Sabinópolis, para averiguar a atuação
do Promotor de Justiça local; ao Secretário de Estado da Defesa
Social a substituição da guarda de cadeia local por agentes
penitenciários e viatura policial para esse Município; ao Chefe da
Polícia Civil a designação de dois detetives e um escrivão para a
delegacia de polícia de Sabinópolis; ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado a nomeação de Juiz de Direito para essa Comarca;
ao Delegado de Polícia Civil de Sabinópolis informações detalhadas
sobre o andamento das investigações de todos os casos denunciados;
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em que pleiteia sejam encaminhadas, para adoção de providências,
cópias das notas taquigráficas às autoridades presentes nesta
reunião; e seja realizada reunião destinada a audiência pública em
São Sebastião do Paraíso, com os convidados que menciona, para
obter esclarecimentos sobre a morte da menor V. C., noticiada no
jornal "Hoje" dessa cidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Roberto Ramos, Presidente - Weliton Prado - Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 1/8/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.

Adelina Alves de Souza Bastos, ocorrido em 25/7/2006, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)

ERRATA
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.684/2005
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de

23/12/2005, na pág. 80, col. 4, no § 3 0 do ad. 91, a que se refere o art.
2°do projeto, onde se lê:

"VII", leia-se:
"VIII".

La
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 2/8/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 641 a 646/2006
(encaminham os Projetos de Lei n 2s 3.537 a 3.542/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questão de
ordem - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 3.543 a 3.55212006 - Requerimentos n os 6.783 a
6.787/2006 - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Cultura e da
Deputada Maria Olívia - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Célio Moreira, Weliton
Prado e João Leite - 2' Parte (Ordem do Dia): 1Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Meio Ambiente; aprovação -
Requerimento n 2 5.743)2005; aprovação na forma do Substitutivo n2
1 - 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.494/2006; aprovação -
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2.413/2005* aprovação -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n 2.541/2005; aprovação
na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 1 Q turno, do Projeto
de Lei n9 1.039/2003; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 -
Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.209/2005; aprovação
na forma do Substitutivo n 2 1, com a Emenda n 2 1; declarações de
voto - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Domingos Sávio -
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Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Padre João - Paulo Cesar -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h13min, a lista

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

V Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 22 Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 39-Secretário, nas funções de 1
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM N 2 641/2006
Belo Horizonte, 31 de julho 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 Hilda Moura à Escola Estadual de Três
Barras, localizada no Município de Taparuba.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Professora Hilda Moura, conforme justificativa da Secretária de Estado
de Educação, em apenso.

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.
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Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a
denominação da Escola Estadual de Três Barras, de Ensino
Fundamental (5? a 83 série), situada na Rua Tiradentes, n Q 147,
Povoado de Três Barras, município de Taparuba, para Escola
Estadual Professora Hilda Moura, de Ensino Fundamental (5 4 a 8
série).

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela
Comunidade Escolar da Escola Estadual de Três Barras que, em
reunião realizada no dia 27/04/06 homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Professora Hilda Moura para denominação da referida unidade de
ensino.

HILDA MOURA professora leiga e artista, nasceu em Ipanema,
Minas Gerais, estudou em Caratinga no Colégio Interno "Nossa
Senhora Auxiliadora", tendo concluído o 4 ano primário no ano de
1930.

Em 1939, começou sua carreira de educadora na Escola Rural de
Três Barras, bem no Povoado de São Sebastião de Três Barras, foi
professora e secretariou todas as atas da escola, além de ter
desenvolvido trabalhos de teatro juntamente com a comunidade.

Seus trabalhos foram registrados em livro de ata, que se encontra
arquivado na escola, sendo que, no mesmo livro foi lavrada ata de
despedida da referida professora, que após 28 meses de trabalho
nesta comunidade fez a entrega da Cadeira Titular, assim como dos
mobiliários escolares.

Em 1960, mudou-se para Taquaral, município de Pocrane, onde deu
continuidade ao seu trabalho de educadora.

Em 18 de abril de 1963, casou-se nesta localidade, aposentou-se e
residiu em Pocrane e, por motivos de saúde, retornou à Ipanema,
aonde veio a falecer.

A homenageada nasceu no dia 07/09/1912 e faleceu no dia
30/03/1994.

Cumpre registrar que, no município de Taparuba não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
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conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.537/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Hilda Moura à

Escola Estadual de Três Barras, localizada no Município de Taparuba.
Art. 12 - A Escola Estadual de Três Barras, localizada na Rua

Tiradentes, n 2 147, no Povoado de Três Barras, no Município de
Taparuba, passa a denominar-se Escola Estadual Professora Hilda
Moura.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 642/2006

Belo Horizonte, 31 de julho 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 Professor Paulo Freire à Escola Estadual
localizada no Município de Contagem.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Professor Paulo Freire, conforme justificativa da Secretária de Estado
de Educação, em apenso.

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.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
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Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciaria Nélson
Hungria / PNH, situada na Rua VP 1, SIn°-, Bairro Nova Contagem,
município de Contagem.

Paulo Régis Neves Freire, educador pernambucano, nasceu na
cidade do Recife, foi alfabetizado pela mãe e, aos 10 anos de idade, a
família mudou para a cidade de Jaboatão.

Aos 22 anos de idade, Paulo Freire começou a estudar Direito e,
enquanto cursava a faculdade de Direito, casou-se com a professora
primária Elza Maria Costa Oliveira com quem teve 05 filhos e
começou a lecionar no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife.

No ano de 1947 foi contratado para dirigir o Departamento de
Educação e Cultura do SESI, onde teve seu primeiro contato com a
alfabetização para Jovens e Adultos.

Em 1958 participou de um Congresso Educacional na cidade do Rio
de Janeiro.

No começo de 1964, foi convidado pelo Presidente João Goulart
para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização e, logo após o
golpe militar, o método de alfabetização de Paulo Freire foi
considerado uma ameaça à ordem pelos militares.

Viveu no exílio no Chile e na Suíça onde continuou produzindo
conhecimento na área de educação. Sua principal obra, Pedagogia do
Oprimido, foi lançada em 1969 e, nela, Paulo Freire detalha seu
método de alfabetização de adultos. Retornou ao Brasil no ano de
1979, após a Lei da Anistia e, durante o mandato da prefeita Luiza
Erundina em São Paulo, exerceu o cargo de Secretário Municipal da
Educação e, depois deste importante cargo, onde realizou um belo
trabalho, começou a assessorar Projetos Culturais na América Latina
e África.

O homenageado nasceu no dia 19/09/1921 e faleceu no dia
02/05/1997.

Cumpre registrar que, no município de Contagem não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
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instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N Q 3.538/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à

Escola Estadual localizada no Município de Contagem.
Art. 1 - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,

localizada na Penitenciária Nelson Hungria, situada na Rua VP 1,
no Bairro Nova Contagem, no Município de Contagem, passa a
denominar-se Escola Estadual Professor Paulo Freire.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 643/2006

Belo Horizonte, 31 de julho 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 São Judas Tadeu à Escola Estadual localizada no
Município de Governador Valadares.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar São Judas
Tadeu, conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação,
em apenso.

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.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual São Judas Tadeu, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária Francisco
Floriano de Paula/ PFFP, situada na Rua Principal, s/n°, Vila Floresta,
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no município de Governador Valadares.
Cumpre registrar que, no município de Governador Valadares não

existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial do Estado com
igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N2 3.539/2006
Dá a denominação de Escola Estadual São Judas Tadeu à Escola

Estadual localizada no Município de Governador Valadares.
Art. 12 - A Escola Estadual localizada na Penitenciária Francisco

Floriano de Paula - PFFP, situada na Flua Principal s/n°, no Bairro Vila
Floresta, no Município de Governador Valadares, passa a denominar-
se Escola Estadual São Judas Tadeu.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N9 644/2006

Belo Horizonte, 31 de julho 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 Poços de Caldas o imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é constituído pela área de 1.462,00M2,
situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Município de Poços de
Caldas, adquirido por doação constante do registro n 2 15.987, livro 3-
V, fls. 247, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços
de Caldas.
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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 3.540/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

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

Poços de Caldas o imóvel de sua propriedade, constituído pela área
de 1.462,00M 2 (um mil quatrocentos e sessenta e dois metros
quadrados) e respectiva benfeitoria do prédio 'Vila Junqueira", situado
na Rua Nossa Senhora de Fátima, registrado sob o n 2 15.987, livro 3-
V, f Is. 247, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços
de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

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

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 9 645/2006

Belo Horizonte, 31 de julho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais) em favor do Tribunal de Contas do Estado.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Contas do Estado, medida só viável mediante proposta legislativa,
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o que ora se observa.
O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e

encargos sociais, decorrentes da Lei n2 16.134, de 26 de maio de
2006.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.541/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de

R$25.000.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Contas do Estado.

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Contas do Estado, no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de reais), para cobrir despesas com pessoal e encargos sociais
decorrentes da Lei n 2 16.134, de 26 de maio de 2006.

Art. 22 Para atender ao disposto no art. 1 2 serão utilizados recursos
provenientes de excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
reais).

Art. 32 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169
da Constituição da República e ao disposto na Lei Complementar
Federal n 2 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o original.

MENSAGEM N 2 64612006
Belo Horizonte, 31 de julho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$3.585.200,00 (três milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais) em favor do Tribunal
de Justiça Militar.
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A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça Militar, medida só viável mediante proposta legislativa, o
que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais, proventos de pensionistas, e utilizará recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício no valor de R$3.585.200,00 (três milhões, quinhentos e
oitenta e cinco mil e duzentos reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.542/2006
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de

R$3.585.200,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal
de Justiça Militar.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça Militar, no valor de R$3.585.200,00 (três milhões quinhentos e
oitenta e cinco mil e duzentos reais), para atender a:

- despesas com Pessoal e Encargos Sociais, decorrentes da Lei
Complementar n2 85, de 28 de dezembro de 2005, no valor de
R$860.00000 (oitocentos e sessenta mil reais);

II - despesas com Pessoal e Encargos Sociais, decorrentes da Lei n2
15.955, de 28 de dezembro de 2005, no valor de R$835.000,00
(oitocentos e trinta e cinco mil reais);

III - despesas com Pessoal e Encargos Sociais, decorrentes da Lei
n Q 16.114, de 18 de maio de 2006, no valor de R$1.805.000,00 (um
milhão oitocentos e cinco mil reais); e

IV - despesas com Proventos de Pensionistas, decorrentes da Lei n
16.114, de 18 de maio de 2006, no valor de R$85.200,00 (oitenta e
cinco mil e duzentos reais).

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 12 serão utilizados recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício, no valor de R$3.585.200,00 (três milhões quinhentos e
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oitenta e cinco mil e duzentos reais).
Art. 32 - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169

da Constituição da República e ao disposto na Lei Complementar
Federal n2 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,

prestando informações relativas ao Requerimento n 2 6.543/2006, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Carlos Sigueyuki Sediyama, Reitor da Universidade Federal
de Viçosa, informando que o Conselho dessa Universidade consolidou
a criação do "campus" da instituição em Rio Paranaíba e solicitando o
apoio da Casa para ações complementares necessárias à
implantação desse "campus".

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, encaminhando a
relação nominal e a localização de Municípios e áreas dos processos
de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do
Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n Q 6.66712006, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do
Secretário de Transportes, encaminhando cópias de convênios com
os Municípios que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Sandra Regina Maria do Carmo Teixeira, Chefe de Gabinete
do Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício n2
1 .407/2006/SGM.

Do Sr. Paulo Pires de Campos, Assessor Especial do Ministro da
Justiça, prestando informações relativas ao requerimento da



86

Comissão de Participação Popular encaminhado por meio do Ofício n9
1.023/2006/SOM.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas desse
Fundo. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Francisco das Chagas Fernandes, Secretário de Educação
Básica do Ministério da Educação, informando que essa Secretaria
celebrou convênio com a Secretaria de Educação deste Estado
conforme menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Tivemos hoje a feliz oportunidade,

junto com outros Deputados, como a Deputada Jô Moraes, de
participar da instalação do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas
Globais. Esse fórum já devia estar instalado, pois o decreto foi
assinado no ano passado, em junho. Hoje, felizmente, ocorreu a
cerimônia de instalação no Palácio da Liberdade, ao meio-dia. Essa é
uma notícia importante para Minas Gerais e para o País, já que as
mudanças climáticas estão acontecendo; podemos senti-Ias na pele.

Já está quase terminando aqui na Assembléia a Comissão Especial
do Protocolo de Quioto, de que temos a oportunidade de ser o
Presidente, e, desde o primeiro momento, ela empenhou-se para que
o fórum fosse instalado no Estado. Convidamos todos os futuros
membros a virem às reuniões. Houve, de fato, uma participação e
uma parceria muito importante do governo do Estado, do governo
federal, de alguns Municípios, de algumas entidades e ONGs, da
Federação das Indústrias e outros. Graças a Deus, estamos para
terminar, faltando apenas a reunião para a aprovação do relatório.
Nessa Comissão, procuramos, em primeiro lugar, discutir as
mudanças climáticas-

0 aquecimento global atinge a todos nós. Sr. Presidente, Deputados
e Deputadas, se nós, indivíduos, conjuntos humanos rurais e urbanos,
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de cidades pequenas e grandes, e empresas temos uma parcela de
culpa nessas mudanças e no aquecimento global, também sofremos
suas conseqüências, estamos no mesmo barco. Por isso mesmo,
devemos estar unidos para encontrar soluções.

Um dos frutos importantes da Comissão Especial do Protocolo de
Quioto é a instalação desse fórum, cujo Presidente é o próprio
Governador do Estado e cujo Secretário Executivo é o consultor
internacional Nilton Nogueira. Temos esperança de que os
levantamentos, estudos e propostas da Comissão tenham
prosseguimento.

Essa notícia é importante já que se relaciona com a qualidade de
vida para a humanidade no presente e no futuro. E Minas Gerais tem
condições de dar esse exemplo para o Brasil e para o mundo. E
preciso ter um desenvolvimento sustentável, por meio, inclusive, de
financiamentos dos créditos de carbono.

Já fomos conhecer várias experiências no Estado: as pequenas
centrais hidrelétricas, o biogás, o aproveitamento de dejetos de
suínos, o reflorestamento e florestamento, o uso de biocombustíveis
etc.

Essa é a notícia. Faço um apelo, em nome das estâncias
hidrominerais do Sul de Minas, para que o Sr. Governador
desmembre o projeto que cria a subsidiária da Copasa e possamos
votar, com a maior urgência, a subsidiária das águas minerais, muito
importante para o desenvolvimento do Sul de Minas, especialmente
das estâncias hidrominerais. Que possamos votar, criando a
subsidiária das águas minerais.

Quanto às outras que criam polêmica, aguardaríamos um tempo
para votá-las, pois a questão das águas minerais já é um consenso.
Em nome do povo do Sul de Minas, pedimos urgência para a votação.

Essa é a informação, Sr. Presidente, que creio ser boa e importante
para o Estado.

21 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
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proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.54312006

Declara de utilidade pública o Grupo 505 AIDS ltajubá, com sede
no Município de Itajubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo 505 AIOS

Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto 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 2 3.544/2006
Declara de utilidade pública o Projeto Bom Pastor, com sede no

Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Bom Pastor,

com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto 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,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.545/2006
Declara de utilidade pública a Associação Machadense de

Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare, com sede no Município de
Machado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública a Associação

Machadense de Reciclagem de Resíduos Sólidos - Amare, com sede
no Município de Machado.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N g 3.546/2006
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Rio Branco - ECRB,

com sede no Município de Caxambu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Rio

Branco - ECRB, com sede no Município de Caxambu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 9 3.547/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de

Divinópolis - Spad -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora

dos Animais de Divinópolis - Spad -, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis -

Spad - é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que está em pleno e
regular funcionamento desde 1996, tendo como principal objetivo a
congregação dos simpatizantes da causa ecológica, a fim de estimular
o reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
em face, sobretudo, do equilíbrio e harmonia que os animais e todos
os seres vivos transmitem ao ser humano; da utilidade e necessidade
dos animais na evolução e desenvolvimento do homem, favorecendo
a formação da personalidade da criança; da compensação que
proporcionam ao homem nos desequilíbrios psicológicos e emocionais
e do fator educativo representado pela observação do ciclo da vida:
nascimento, crescimento, envelhecimento e morte.
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Lutando com muita dificuldade e contando com o abnegado trabalho
de seus Diretores, a Sociedade tem buscado cumprir seus objetivos.

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.548/2006
Dispõe sobre estágio de estudantes de 2 9 grau do curso de Arte das

instituições públicas em clínicas pediátricas ou casas de atendimento
às crianças portadoras do vírus HIV e de câncer e em asilos públicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam os estudantes de 2 Q grau do curso de Arte das

instituições públicas obrigados a manter em seu currículo estágio de
cinqüenta horas em clínicas pediátricas ou casas de atendimento às
crianças portadoras do vírus HIV e de câncer e em asilos públicos.

Art. 2 0 - A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
interveniência obrigatória da instituição de ensino.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição objetiva tornar obrigatória aos

estudantes de 2 0 grau do curso de Arte das instituições públicas do
Estado a realização de estágio e com isso contribuir para sensibilizá-
los pela arte e capacitá-los para trabalhar com crianças portadoras do
vírus HIV e de câncer.

A lei que dispõe sobre o estágio de estudantes estabelece que "as
pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários,
os alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino
público e particular".

E necessária a diversificação na área de estágio, para que assim
sejam geradas mais vagas para colocar mais estudantes no mercado
de trabalho, e tornar o Brasil um país de jovens profissionais, e não de
desempregados.
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Pesquisas revelam que mais de 60% dos estagiários que estão no-
ano de formatura são efetivados; este número revela a importância do
estágio na vida do estudante.

Outro ponto para se pensar é que nos dias atuais o estágio deixou
de ser unicamente a primeira experiência profissional do estudante,
para, muitas vezes, quando remunerado, complementar a renda em
casa, comprar livros, materiais e mesmo custear os estudos.

Portanto, com a ampliação do estágio nas áreas citadas, estaremos
proporcionando aos nossos jovens não só oportunidades em termos
profissionais artísticos, mas também experiência de vida,
transformando a dor em alegria por meio da arte e a responsabilidade
social com o próximo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

- 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 2 3.549/2006
Dispõe sobre estágio de estudantes de cursos superiores de

Assistência Social e de Artes de instituições públicas do Estado em
clínicas pediátricas ou casas de atendimento a crianças portadoras do
vírus HIV ou de câncer e em asilos públicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam os estudantes de cursos superiores de Assistência

Social e de Artes de instituições públicas do Estado obrigados a
realizar estágio de cinqüenta horas em clínicas pediátricas ou casas
de atendimento a crianças portadoras do vírus HIV ou de câncer ou
em asilos públicos.

Art. 2 0 - O estágio se realizará mediante termo de compromisso
celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência
obrigatória da instituição de ensino.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição objetiva tornar obrigatório - bem como

ampliar a área em que pode ser feito - o estágio de estudantes de
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cursos superiores de Assistência Social e de Artes de instituições
públicas do Estado, contribuindo com isso para sensibilizá-los através
da arte e da assistência efetiva e capacitá-los como futuros
profissionais para trabalharem com crianças portadoras do vírus HIV
ou de câncer e com os idosos que vivem em asilos públicos.

O curso de Assistência Social tem por finalidade formar assistentes
sociais competentes e compromissados com o plantejamento, a
implementação, a coordenação e a avaliação de políticas e projetos
sociais junto a indivíduos, grupos, comunidades e instituições.

O curso de Artes visa capacitar profissionais nas áreas de arte e
cultura para atender às demandas de desenvolvimento da sociedade.

A lei que dispõe sobre o estágio de estudantes reza que as pessoas
jurídicas de direito privado, os órgãos da administração pública e as
instituições de ensino podem aceitar como estagiários alunos
regularmente matriculados no ensino público ou particular.

E necessária a diversificação da área de estágio, criando-se mais
vagas para estudantes no mercado de trabalho, de modo a tornar o
Brasil um país de jovens profissionais, e não, desempregados.

Pesquisas revelam que mais de 60% dos estagiários que estão no
ano da formatura são efetivados. Este número revela a importância do
estágio na vida do estudante.

Outro ponto para se pensar é que nos dias atuais o estágio deixou
de ser unicamente a primeira experiência profissional do estudante;
muitas vezes, quando remunerado, ele complementa a renda em
casa, possibilita a compra de livros e materiais e mesmo custeia os
estudos.

Portanto, com a ampliação do estágio nas áreas citadas, estaremos
proporcionando aos nossos jovens não só oportunidades em termos
profissionais, mas também a experiência de vida de transformar a dor
em alegria por meio da arte, da assistência e da responsabilidade
social com o próximo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste projeto.

- 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.
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PROJETO DE LEI N 9 3.550/2006
Declara de utilidade pública a Banda Marcial Machado Alves -

Bammalves -, com sede no Município de Passa-Vinte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Banda Marcial

Machado Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa-
Vinte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Banda Marcial Machado Alves - Bammalves -,

organizada pelo regime de sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por
finalidade valorizar a arte musical por meio da manutenção e da
administração, em caráter permanente, de uma escola para ensinar
música e dar prosseguimento às atividades da banda, na categoria
banda marcial, visando à formação de músicos e a ensaios para
instrumentos. A banda tem também, como objetivo, tornar a música
uma subsidiária das disciplinas escolares com programações próprias
sob a forma de atividades enriquecedoras, assim como formar
crianças e jovens, por meio de atividades, atitudes, hábitos e
habilidades tais como: solidariedade, responsabilidade, justiça,
preservação do meio ambiente, economia, conservação dos objetos
ou instrumentos de seu uso ou sob a sua guarda.

- 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 3.551/2006
Declara de utilidade pública a Liga Patense de Ciclismo, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patense de

Ciclismo, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Liga Patense de Ciclismo, com sede em Patos de
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Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades da
entidade a prática, o estímulo e o desenvolvimento do esporte do
ciclismo, em caráter amador. Para tanto, a entidade promove cursos
em todas as suas categorias, dirige campeonatos e competições,
celebra convênios para a prática do ciclismo de lazer, etc. A Liga
Patense de Ciclismo também contribui para a divulgação do esporte
em suas diferentes modalidades e mantém, em seu acervo, um vasto
material informativo sobre o ciclismo.

A referida entidade foi constituída em 19/4/2004 e sua diretoria é
composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Liga
Patense de Ciclismo, espero contar com o apoio dos ilustres
Deputados 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 art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.55212006
Institui perímetro de segurança nas sedes das instituições da Polícia

Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, das cadeias
públicas e penitenciárias do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída como perímetro de segurança área a ser

definida por norma regulamentadora, compreendida como as
cercanias das sedes das instituições da Polícia Civil, da Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros Militar, das cadeias públicas e penitenciárias
do Estado de Minas Gerais, devendo o trânsito de pessoas e veículos
ser restringido e controlado na forma da lei.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente

quanto à delimitação da área e às restrições do trânsito de pessoas e
veículos.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: Recentemente assistimos aos incidentes ocorridos no
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Estado de São Paulo, onde a facção criminosa conhecida como
Primeiro Comando da Capital - PCC - impõe o terror à população e
vem massacrando os servidores da área de segurança pública.
Execuções são promovidas à luz do dia, os patrimônios público e
privado sofrem atentados, a população e os agentes da segurança
pública estão inseguros e aterrorizados. A atuação dos criminosos
perpassa as fronteiras do Estado, registràndo-se ocorrências no
Espírito Santo, no Paraná e no Mato Grosso, de tal maneira que não
podemos deixar de tomar medidas de precaução.

O ponto de partida para a elaboração deste projeto foi a tradução do
preceito segundo o qual a segurança pública é dever do Estado e
responsabilidade de todos (art. 144 da Constituição Federal). E fato
que em Minas Gerais as sedes operacionais, que concentram o
comando operacional e logístico das forças de segurança pública,
estão desprotegidas e representam alvo fácil para a ação dos
bandidos.

A pretensão deste projeto é criar perímetro de segurança para
garantir a incolumidade dos servidores, do patrimônio público e das
instituições à luz dos arts. 42 e LI, VI, da Constituição do Estado, que
destacamos:

"Art. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar,
região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas
por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar o
planejamento, a organização e a execução de funções públicas de
interesse comum. (Artigo alterado pelo art. 1 9 da Emenda à
Constituição n 2 65, de 25/11/2004. Grifo nosso.);

Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62, dispor
sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente:

(...)
VI - normas gerais relativas ao planeiamento e execução de funções

públicas de interesse comum, a cargo da região metropolitana,
aglomeração urbana e microrregião" (Grifo nosso.).

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na
matéria, conto com o apoio dos pares para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N Q 6.783/2006, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a nova Comissão Executiva da
Inspetoria do Crea-MG, no Município de Paracatu, pela sua eleição
para o triênio 2006-2008. (- A Comissão do Trabalho.)

N2 6.78412006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à designação de
dois Detetives e um Escrivão para a Delegacia de Polícia de
Sabinópolis.

N9 6.785/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
designação de Agentes Penitenciários para a cadeia pública de
Sabinópolis e ao envio de uma viatura para a Polícia Militar desse
Município. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

NQ 6.786/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Delegado de Polícia de Sabinópolis pedido de
informações sobre o andamento das investigações de casos
denunciadospela comunidade do Município por meio de abaixo-
assinado. (- A Mesada Assembléia.)

N9 6.787/2006, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Valentino
Rizzioli. (- A Comissão de Turismo.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Meio Ambiente.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Cultura e da Deputada Maria Olívia.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário
dos Exmos. Srs. Lycio Cadar, Cônsul Honorário da República Árabe
da Síria no Estado e Diretor-Presidente do Corpo Consular, e Kaled
Assreuy, representante em Minas Gerais da Federação de Entidades
Árabes do Brasil - Fearab.
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Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
• Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Rogério

Correia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cidadãos presentes nas
galerias da Casa, telespectadores da TV Assembléia, o motivo que
me traz aqui, Sr. Presidente, - tenho certeza - entristeceu a todos nós,
belo-horizontinos e mineiros.

Hoje pela manhã, ao ler o jornal "Estado de Minas", informei-me, por
meio da infeliz notícia dada pelo Ministro Márcio Fortes do governo
federal, de que o metrô de Belo Horizonte irá parar. As obras não
continuarão, as linhas 2 e 3 do metrô nada mais eram que apenas
promessas de um Presidente que faz um discurso vazio, um
Presidente demagogo e irresponsável.

Ontem o Ministro Márcio Fortes veio a Belo Horizonte comemorar os
20 anos de funcionamento do metrô da Capital. Durante as
comemorações do funcionamento da linha 1, ele nos deu um
"presente de grego", anunciando que as linhas 2 e 3 do metrô não
seriam instaladas tão cedo. Há alguns anos, no meu primeiro ano de
mandato, começamos um périplo por todos os ministérios do governo
federal que se instalavam, pedindo apoio para a continuação das
obras do metrô de Belo Horizonte.

Começou mal o governo Lula quando escolheu para Presidente da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - uma pessoa que
não tem nenhuma experiência. Muito pelo contrário, Deputado João
Leite, ele se mostra contrário às aspirações dos belo-horizontinos, que
querem ver o metrô de Belo Horizonte funcionando, trazendo
benefícios para a população mineira. Então, ele começou mal quando
escolheu aquele Presidente, que tem como principal característica o
autoritarismo, pois não respeita os representantes do povo mineiro.
Digo isso porque ele proibiu qualquer representante da CBTU, ôrgão
gestor dos metrôs do nosso país, ligado ao Ministério das Cidades, de
vir à Assembléia Legislativa a fim discutir com os parlamentares
mineiros sobre assuntos relacionados ao metrô de Minas Gerais, de
Belo Horizonte.

O Presidente Lula começou errando, pois escolheu um homem
autoritário para dirigir a CBTU. Em seguida - o que para nós não é
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novidade, Deputado João Leite -, ele fez um discurso, ainda em 2003,
quando inaugurava parte da duplicação da Fernão Dias, em Pouso
Alegre. Na ocasião, ele disse, Deputado Elmiro Nascimento, que a
obra do metrô de Belo Horizonte era prioridade nacional e que seria a
primeira a ser finalizada. Vamos esquecer mais essa fala demagoga e
mentirosa do Presidente Lula.

Em 2004, durante as eleições municipais de Belo Horizonte - aqui
está um dos que disputaram a eleição na época -, um teatro foi
armado pelo então Ministro das Cidades, Olívio Outra, do PT do Rio
Grande do Sul, ao lado do Presidente da CBTU, João Luiz, e do
Prefeito e candidato, Fernando Pimentel. Os três personagens
armaram um teatro para enganar a população belo-horizontina. Na
época, anunciaram o início da elaboração dos projetos das linhas n2s
2 e 3 do metrô. A linha n2 2 já tinha um projeto que ligava a Savassi à
Pampulha, mas alegaram que fariam outro e que este ligaria o Sion à
Pampulha e também à linha Calafate-Barreiro. Eles fizeram esse
teatro durante as eleições.

Agora, depois de pouco mais de um ano e meio, o Ministro Márcio
Fortes, hoje na mesma Pasta a que pertencia Olívio Dutra, vem a Belo
Horizonte, no dia da comemoração dos 25 anos de funcionamento do
metrô, informar que as linhas n 2s 2 e 3 não sairão do papel nos
próximos 20 anos. Pergunto: qual a colaboração do Presidente Lula e
do João Luiz, Presidente da CBTU, para o metrô de Belo Horizonte?

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, inauguramos as
seguintes estações: Santa Inês, São Grabriel, Waldomiro Lobo e
Floramar. Para o Vilarinho, bastava apenas a sinalização para que a
baldeação do Floramar até lá fosse interrompida. Foram necessários
três anos e meio de governo Lula para que a sinalização fosse
resolvida e a baldeação acabasse e o metrô tomasse seu movimento
natural. Fica a pergunta: qual a colaboração do Sr. João Luiz com o
metrô da cidade da qual se diz filho e apaixonado?

Ontem, ao lado do Ministro, os dois, segurando o mesmo "presente",
deram essa notícia que muito nos entristece. Como representantes do
povo mineiro e filhos de Belo Horizonte, alguns parlamentares tiveram
uma nobre idéia. Eu, o Deputado João Leite e o Deputado Célio
Moreira estamos, a partir de agora, colhendo assinaturas para criar
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com urgência uma frente parlamentar em defesa do metrô de Belo
Horizonte, que trará benefícios a toda a população mineira. Também
essa população, para ter mais qualidade de vida e facilidade de
transporte, precisa, sim, do metrô em Belo Horizonte.

Fica registrada, então, minha indignação e revolta com o discurso do
Presidente Lula feito em 2003, que, como fica claro hoje, foi mentiroso
e não diferente dos milhares de discursos que proferiu durante esses
quatro anos de campanha - que foi o que fez: não governou; fez
campanha.

Fica também minha indignação com um ato deplorável: há dois
anos, durante a campanha municipal em Belo Horizonte, o candidato
do PT. o Presidente da CBTU e o Ministro do PT anunciaram o início
da elaboração desse projeto. Mas esse mesmo Presidente da CBTU
disse nos jornais de hoje que ele não começou a ser elaborado e que
isso ainda vai demorar, a princípio, quatro anos.

Fica registrada também a minha indignação com o tratamento que o
Presidente Lula vem dando aos belo-horizontinos, que tão bem o
acolheram há quatro anos, nas eleições de 2002.

O Deputado João Leite (em aparte) - Rapidamente, Deputado
Gustavo Valadares, quero dizer que caiu a máscara de um governo
que durante todos esses anos vem prometendo tanto com relação ao
metrô de Belo Horizonte. V. Exa. deve-se lembrar de que criaram,
tempos atrás, um "SOS Metrô", em que permanentemente acusavam
os governos anteriores de nada fazerem pelo metrô. Mas, histórico é o
que o governo Lula não fez por Belo Horizonte e pelo metrô. Isso sem
falar do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, de que não nos podemos
esquecer quando o assunto é transporte, pois continua matando o
belo-horizontino e o morador da região metropolitana. Anteontem
mesmo, houve ali um terrível acidente, que deixou mortes e muitas
pessoas feridas, sendo atendidas nos nossos hospitais de traumas.

Para encerrar, quero parabenizar o Deputado Gustavo Valadares,
que, devemos reconhecer, assim como o Deputado Célio Moreira,
vem fazendo uso da tribuna desta Casa sempre em defesa do metrô e
de sua chegada ao Barreiro. Mas creio que a verdade está na
manchete do "Estado de Minas": "Governo enterra metrô em 8H".
Acho que essa é a fotografia do governo Lula: um governo que
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enterrou o metrô de Belo Horizonte, aguardado por tanto tempo por
todos nós e pelos moradores da Região Metropolitana, deixando-nos
com esse nó em que hoje vivemos em Belo Horizonte - especialmente
aqueles que dependem do transporte coletivo, que foram
abandonados pelo P1, abandonados pelo governo Lula, que nos
trouxe esse presente. A mentira passou pela sucessão municipal, mas
demorou pouco tempo. Agora chegou a verdade de um governo que
nada fez por Belo Horizonte. Parabéns, Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Obrigado, Deputado João Leite.
Faço coro com as palavras de V. Exa., pois nossa revolta é a mesma.

Ainda quero relembrar mais um ponto. No início do governo Lula, o
governo de Minas - administrado de forma exemplar por Aécio Neves -
propôs ao governo federal a estadualização do nosso metrô. Ora, se o
governo federal não tem intenção ou interesse em continuar as obras
do metrô de Belo Horizonte, Minas Gerais tem. Por diversas vezes,
tentamos a estadualização do metrô, mas não conseguimos levar à
frente essa negociação, por má vontade unilateral do governo federal,
que não quer fazer as obras nem vê-Ias feitas por outro governo. Este
é o modo como este governo federal vem tratando os belo-
horizontinos: com descaso, mentiras e discursos demagogos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Gustavo
Valadares, quero cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, unir-me a V.
Exa. nessa manifestação, que deve unir a todos. Não posso acreditar
que haja um parlamentar, um partido ou quem quer que seja que
aceite isso. Nós, mineiros, especialmente o povo de Belo Horizonte,
não podemos aceitar isso. Até porque não se pode falar em falta de
dinheiro. E um governo que teve dinheiro para o metrô de Caracas, na
Venezuela, mas não tem dinheiro para concluir uma obra em Belo
Horizonte. Essa é uma postura equivocada.

O governo do Presidente Lula tem suas opções em relação às
políticas externas. Não comungo da paixão que o Presidente Lula
demonstra por Hugo Chávez, por Evo Morales, até porque as atitudes
desses líderes podem servir aos seus povos, ainda assim de forma
equivocada. Não nos cabe fazer essa avaliação, pelo respeito que
temos à independência de cada povo. Mas o governante vai ao
exterior visitar ditadores, como o Hugo Chávez, que fica fazendo
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apologia da ditadura, e o Evo Morales, que toma atitude
absolutamente perniciosa contra o Brasil no tocante aos contratos
firmados de fornecimento de gás e às indústrias que lá se instalaram,
como a siderúrgica que foi literalmente invadida por militares. Uma
coisa é o Presidente Lula fazer essa opção ideológica, outra é colocar
o dinheiro brasileiro lá fora e não cumprir as suas obrigações com o
povo mineiro, não dar seqüência a uma obra que precisa ser
concluída, como a do metrô de Belo Horizonte, que serve não apenas
à Capital mineira, mas à grande região metropolitana.

Portanto, V. Exa. traz aqui um tema importante. Sempre digo que é
nosso dever legislar, fiscalizar, denunciar, cobrar. E V. Exa. faz isso
com muita competência. E uma liderança que se destaca. Venho
aplaudir o seu trabalho, que merece de nossa parte todo o apoio.
Como eu, V. Exa. está também no primeiro mandato, mas tem muito a
oferecer ao povo mineiro, pela forma atuante, firme e coerente com
que vem desempenhando o seu papel. Parabéns pela manifestação.
Faremos coro, cobrando do governo federal que invista em Minas
Gerais o que é seu dever. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Deputado
Domingos Sávio, pelas suas palavras. Encerro meu pronunciamento
registrando minha insatisfação, em nome do povo de Belo Horizonte,
pelo tratamento que nos vem sendo dado pelo Sr. Luiz Inácio Lula da
Silva, Presidente da República, pelos Ministros que já passaram pelo
Ministério das Cidades, incluindo o atua! Ministro, Márcio Fortes, e
pelo Sr. João Luiz, Presidente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU -, que se diz filho de Belo Horizonte.

Gostaria de agradecer a paciência e o bom-senso do Presidente,
que me concedeu mais alguns minutos para meu pronunciamento, e
de dizer que o Deputado Domingos Sávio nos traz um assunto
importantíssimo. Financiamos o metrô de Caracas, na Venezuela, e
não financiamos o metrô de Belo Horizonte. Fica aqui uma frase final,
urna pergunta: Caracas, até onde chegaremos? Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoal que nos acompanha pela TV Assembléia. Não



102

poderia também deixar de me manifestar a respeito dessa situação e
dessa decepção que a população de Belo Horizonte, principalmente
do Barreiro e de Venda Nova, está tendo com a visita do Ministro que
veio a Belo Horizonte comemorar não sei o quê.

Quero também parabenizar o Deputado Gustavo Valadares, que tem
batalhado pela conclusão do metrô de Belo Horizonte.

Volto a ocupar a tribuna desta egrégia Casa para, mais uma vez, na
qualidade de Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas desta Assembléia e como morador do Barreiro,
manifestar a minha profunda indignação pelo desrespeito
demonstrado com os moradores desta cidade, particularmente com os
do Barreiro.

Embora esse assunto jamais tenha saído do rol das minhas
prioridades, fui despertado hoje, como disse o Deputado Gustavo e
outros que trabalham e militam na Capital, com as notícias dos jornais
fazendo referência à comemoração dos 20 anos do nosso metrô. Na
verdade, são 24 anos de uma novela suja, de promessas, que não
acaba. Dizer que temos um metrô é, no mínimo, darmos grande
demonstração de boa-vontade. De fato, temos um trem fantasma,
fruto do imaginário dos que querem continuar enganando-nos. Temos
um projeto de metrô que desliza por linhas imaginárias, azeitadas por
promessas nunca cumpridas. Se este governo tem algo a comemorar
em relação ao metrô, é tão-somente a sinalização do trecho São
Gabriel-Vilarinho. Ainda assim, sabe Deus, lutamos muito em prol
desse recurso.

Os Deputados e as Deputadas desta Casa lembram-se bem de que
o Presidente Lula, em 2003, esteve no Sul de Minas garantindo dar
prioridade à conclusão do metrô de Belo Horizonte. Na ocasião,
parecia-nos plausível acreditar nessa promessa, já que a linha 1
estava adiantada, e as obras da linha 2, que liga o Calafate ao
Barreiro, sendo conduzidas em ritmo lento, mas fluindo, e recursos
federais. Mas, a partir de 2003, a linha 2 teve seus recursos
minguados. Nos últimos quatro anos, este governo mal conseguiu
liberar recursos para a sinalização do trecho São Gabriel-Vilarinho e
não investiu nenhum vintém na linha 2. Menosprezando a memória do
belo-horizontino, o governo federal cuidou de alimentar a fantasia de
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um metrô, usando o nosso povo como massa de manobra, com várias
promessas, nas quais busquei desacreditar, por saber que não seriam
cumpridas. Aqui mesmo, neste Plenário, afirmei que tudo o que foi dito
no Palácio e nas audiências públicas pelo Presidente da CBTU era
mentira. Hoje, isso foi confirmado por toda a imprensa mineira. Uma
dessas promessas, ainda em pauta, acena para um megaprojeto
incluindo as linhas 2 e 3. Para a sua elaboração, devem ser feitos
gastos astronômicos.

A nova versão dada ontem pelo Ministro das Cidades é que esse tal
projeto é na verdade remanescente da década de 60, e está sendo
apenas adaptado à nova realidade. Admitiu ainda o Sr. Ministro que
não há verba para a obra, deixando-nos apenas a certeza de que o.
metrô nesta cidade continua sendo um sonho distante para uma
grande massa de trabalhadores que amarga o dia-a-dia com um
transporte deficiente e caro.

Só agora sabemos que o tal megaprojeto, traçando mais duas linhas
de metrô na cidade, é antigo e que somente seu estudo demandará
aproximadamente mais quatro anos

A falta de comprometimento neste país com a palavra empenhada e
com as promessas feitas, assim como a ausência de transparência
nas ações de alguns, está de tal forma configurada no perfil do
governo federal que parece-me chegada a hora de repensarmos o
Brasil. Torço para que esse ponto de partida sejam as eleições que se
avizinham.

Acredito que os senhores se lembram da luta que travamos nesta
Casa em 2003, quando aqui instalamos uma comissão especial com o
objetivo de clarear a situação do metrô e sensibilizar o governo federal
da necessidade de continuar as obras da linha 2, um esqueleto jogado
a sua própria sorte e que vai sendo corroído pelo tempo, soterrando
um alto investimento.

Essa obra, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, foi iniciada em
setembro de 1988, e o custo orçado para a conclusão desse trecho
era de US$173.000.000,00. Até 2003, recursos modestos permitiram o
andamento do serviço, o pagamento de desapropriações e várias
obras de arte.
Já em 2003, o governo federal começou a dar sinal de
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descomprometimento com a obra.
Vários capítulos se seguiram, estendendo essa novela chamada

metrô. Um deles, o que tratava da estadualização do trem
metropolitano, uma parceria do governo do Estado, Prefeituras de
Belo Horizonte e de Contagem.

Sabendo do desgaste que a paralisação da obra trazia para o
governo, um grupo liderado pelo Presidente da CBTU esteve na
região do Barreiro, numa tentativa de resgatar a fé daquela gente
sofrida, ao longo de tantos anos manipulada em sua boa-fé e
esperança de ver o seu ramal de metrô chegar.

Em 2003, R$35.000.000,00 foram aprovados em emendas pelos
Deputados Federais e liberados apenas R$254.000,00 para aquele
ramal. De 2003 a 2004, diante da ausência de recursos para a obra,
também para a linha 1, movimentamo-nos nesta Casa buscando
garantir a liberação de verba. Foram feitas várias reuniões.

Em um grande esforço, buscamos o apoio do poder municipal, de
vários Vereadores de Belo Horizonte e do Prefeito, amigo pessoal do
Presidente. Tentamos sensibilizar o Presidente da CBTU, Sr. João
Luiz Dias, do prejuízo que a descontinuidade da obra acarretaria,
mostrando-lhe a importância da liberação, ainda que de poucos
recursos.

Em setembro de 2004, estivemos em Brasília para participar da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado. Na oportunidade,
o Sr. João Luiz afirmou que, de fato, nunca houvera um projeto para a
linha 2 do Barreiro, justificando, assim, o cole de recursos para a
referida obra. Em janeiro do ano passado, estive em Brasília com o
Presidente da República em exercício, Sr. José Alencar, que é mineiro
e conhece as necessidades e carências do Barreiro, onde, nas
eleições para Senador, obteve esplêndida votação. Então,
comprometeu-se a ajudar na liberação de verbas a fim de que, de
fato, a linha 2 fosse concluída. O Ministro Patrus Ananias, Deputado
Federal majoritário do Barreiro, esteve na reunião que aconteceu no
Senado, na Comissão de Infra-Estrutura, mas entrou e saiu calado,
nada cobrou ao governo para a conclusão da linha 2 do metrô do
Barreiro.

Em janeiro do ano passado, o Presidente da CBTU anunciou o

rÀ,



105

projeto para a construção das linhas 2 e 3, orçado em
US$1.500.000.000,00, com conclusão prevista para 2010. A proposta,
na verdade uma segunda versão, evitava a Avenida Augusto de Lima
e passaria pela Avenida Amazonas. Desse modo, impedia-se a
revitalização da área, considerado corredor importante para a
economia da cidade.

Na ocasião, tentei dizer a verdade, que, aliás, desde 2003 está
calada, que este governo não prioriza o transporte. Destarte, Belo
Horizonte e seu povo estão sendo tratados com um desrespeito
incomum, o que é inaceitável. Fui ao Palácio da Liberdade, onde o
Presidente da CBTU, acompanhado do Ministro das Cidades,
anunciava um projeto de expansão do metrô, com anexação da linha
3. O Governador Aécio Neves não se encontrava lá, mas foi
representado pelo Prof. Anastasia. Fui lá com a intenção de desmentir
o Ministro - hoje a situação está sendo comprovada pelos jornais.
Sabendo do meu intento, o Prof. Anastasia procurou-me e pediu-me
que não me manifestasse, pois, caso contrário, ele ficaria
constrangido. Diante disso, retirei-me do local, já que, se ficasse lá,
cumpriria meu propósito.

Vários Vereadores de Belo Horizonte também estiveram lá. Ressalto
que alguns deles esticaram várias faixas na região do Barreiro,
anunciando que o metrô está chegando. Todavia, trata-se de uma
grande mentira, de uma conversa fiada, mas isso sempre acontece
em época de eleições. Então, para não constranger os presentes, fui
impedido de dizer a verdade. Em nome da boa conduta, acatei a
solicitação de calar-me e engolir seco mais uma enganação, cujo
único e específico objetivo é postergar uma tomada de ação, que não
virá neste nem no outro mandato, caso o Presidente se reeleja.

O caráter brincalhão que envolve o projeto do metrô ficou evidente
também na visita que o Presidente da CBTU fez ao Barreiro, quando
sugeriu que o povo deveria mobilizar-se para conseguir liberação de
recursos do governo federal.

O que essa atitude acrescentaria a tantas ações que foram
promovidas sem resultado algum? Apenas um engodo. Na época,
disse que era mentira e que estavam enganando o povo. Algumas
pessoas ficaram até chateadas, mas é a verdade que está aí.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, como Presidente
da Comissão de Transporte e morador do Barreiro, quero dizer que
temos de dar um basta a essa brincadeira de mau gosto que andam
fazendo em torno de um projeto tão importante para a nossa cidade.

Estamos instalando hoje a frente parlamentar que cobrará
resultados, seriedade e compromisso. Com os Deputados João Leite,
Gustavo Valadares, colheremos assinaturas dos Deputados e das
Deputadas e cobraremos também dos nossos Deputados Federais e
Senadores o compromisso para que o metrô de Belo Horizonte, uma
novela de 24 anos acabe de uma vez.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. ter-nos dado um tempo maior
para o nosso pronunciamento. V. Exa. também é Deputado votado na
região do Barreiro. Deputado André Quintão e Deputada Jõ Moraes,
peço que unamos forças para que realmente o metrô chegue ao
Barreiro. Chega de engodo, de novela e de conversa fiada. Queremos
um transporte de qualidade, barato e rápido. Queremos o metrô. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todos e a todas. Sr.

Presidente, ontem estive na cidade de Canápolis, em uma reunião
com alguns segmentos da sociedade, com policiais militares e civis,
que me passaram uma reivindicação que apresentaremos em forma
de requerimento à Casa. O problema que me relataram é sobre o fato
de as Policias Militar e Civil ficarem responsáveis pela guarda de
presos.

Isso precisa acabar em nosso Estado. O contingente policial,
principalmente das cidades pequenas, não pode ficar responsável
pela guarda de presos, conforme a Constituição do Estado.
Recentemente, houve um concurso para Agente Penitenciário, uma
guarda especializada para cuidar dos detentos nos presídios, mas,
infelizmente, o número dos contratados foi muito pequeno em face da
necessidade.

Na cidade de Canapólis, como em outras cidades pequenas do
Estado, o contingente das Polícias Militar e Civil já é muito pequeno e
fica comprometido com a guarda dos presos. Apresentamos
requerimento solicitando ao governo do Estado providências, em
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caráter imediato, para resolver essa situação. Esse expediente
liberará os eletivos das Polícias Militar e Civil para cumprir sua função
de prevenção e de investigação, e não para cuidar da guarda de
presos.

Solicitamos que o Governador resolva esse problema o mais rápido
possível. Sem falar ainda da falta de estrutura das forças de
segurança pública no que diz respeito a questões básicas, como
armamento, colete, viaturas e sede.

Já falamos repetidas vezes aqui que, se o poder público municipal
não realizar convênio com as Polícias Civil e Militar, nem papel
higiênico poderá comprar. Precisamos mudar essa triste realidade no
nosso Estado. E simples mudá-la, basta aprovar o projeto que já está
tramitando nesta Casa há bastante tempo, que é o do Fundo Estadual
de Segurança Pública. No Orçamento deste ano já está prevista uma
arrecadação de mais de R$360.000.000,00. Só esses recursos
provenientes das taxas de segurança pública já seriam suficientes
para resolver o problema estrutural das Polícias Civil e Militar e do
Corpo de Bombeiros. E preciso que as polícias obtenham autonomia e
liberdade sem ter a sua autoridade fragilizada. As vezes, o poder
público municipal as fragiliza, com o Prefeito ligado a determinado
grupo ou partido político. Portanto, é preciso que as Polícias Militar e
Civil tenham liberdade de ação, autonomia, independência e condição
estrutural. Infelizmente, hoje elas não as têm.

Há um exemplo claro disso. Façamos uma comparação: em 2003,
foram gastos apenas R$30.000.000,00 com a segurança pública; no
Orçamento deste ano, está previsto que o Estado arrecadará
R$360.000.000,00 só com a taxa de segurança pública.

Essa situação não pode continuar. E preciso mudá-la. Há como
resolver esse problema: é só aprovar o projeto que já está tramitando
nesta Casa, o do Fundo Estadual de Segurança Pública.

Sou membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, represento
o Bloco PT-PCdoB. Várias vezes discutimos nessa comissão que,
infelizmente, às vezes, os policiais não têm nem armamento. Estive
em Alterosa, onde recebi até uma correspondência, e observei que a
única arma de calibre grosso e pesado que possuem é uma
espingarda; aliás, só um dos canos está funcionando. Houve exemplo
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de outros Deputados: às vezes, é melhor o policial jogar o revólver na
cabeça do bandido do que sacá-lo, pois a arma está totalmente
enferrujada, sem condições de uso. Os recursos não podem ser
desviados, mas, sim, aplicados na segurança pública.

Repito: R$360.000.000,00. Da mesma maneira que há recursos
vinculados à educação e a obrigatoriedade de aplicar-se um
determinado percentual na saúde, precisamos também criar
vinculação em relação à segurança pública. Sabemos que hoje uma
das maiores preocupações da população é o aumento da
criminalidade e da violência.

E importante e fundamental valorizarmos o servidor. Se pensamos
em melhorar a segurança pública, devemos valorizar o profissional e o
salário justo para o policial civil e o militar, o Agente Penitenciário e os
policiais do Corpo de Bombeiros. Com ações efetivas e imediatas de
todo o poder público municipal, estadual e federal, acredito que
podemos amenizar os graves problemas que a nossa população
enfrenta em relação à segurança pública, que, na realidade, é
insegurança pública.

Para se ter um idéia, hoje o piso salarial de um policial em Goiás é
de aproximadamente R$2.700,00. Podemos verificar que não há como
comparar o piso salarial dos servidores de Goiás e de outros Estados
com o de Minas Gerais. Na minha área, que é a educação, é triste e
lamentável ver um professor de 1 4 a 4 séries recebendo menos de
um salário mínimo. A segurança requer investimento, recurso e
financiamento. Porém, só resolveremos o problema da segurança se,
de fato, investirmos em educação. Gosto sempre de citar Paulo Freire
no que se refere a uma realidade: "Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda".

Como pensaremos em mudanças dessa forma? Infelizmente os
servidores públicos vivem uma situação lamentável, pois não são
valorizados. O Deputado Laudelino Augusto apropriadamente disse
que o papel do servidor é servir bem ao público.

Então, a realidade vivida pelos servidores da segurança pública, da
saúde e das superintendências de ensino é deplorável.

Estive em Teófilo Otôni há alguns meses. Os servidores da
superintendência de ensino de lá estão revoltadíssimos. Há uma
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revolta generalizada também no Sul de Minas, na Zona da Mata e no
Triângulo, em função dos baixos salários, dos salários de tome.
Poderia citar aqui todos os servidores, como os da Secretaria de
Fazenda, do IEF, do IMA, do Poder Judiciário, enfim, de todas as
áreas.

Relatarei alguns exemplos do piso salarial de professores de alguns
Estados para serem comparados com o do Estado de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, o piso salarial, com ensino médio, é de R$305,00;
com ensino superior, R$372,00. Em São Paulo, com uma jornada de
24 horas, professores de 11 à 41 série têm um piso de R$700,00,
portanto acima do dobro do nosso; com jornada de 24 horas,
professores de 5 à 8 2 série, R$800,00, quase três vezes mais que o
nosso. No Paraná, com ensino médio, o piso salarial é de R$793,00,
mais que o dobro; com curso superior, R$1.030,00, mais de três vezes
o valor do piso pago aos servidores de Minas Gerais. Podem dizer
que esses dois Estados são ricos, mas vejamos outros. No Pará, com
uma jornada de 20 horas, de 1 à 4 série, é de R$475,00; com
jornada também de 20 horas, de 5 2 à 8P série, R$510,00. No Piauí, é
de R$800,00, com ensino superior; e, com ensino médio, R$400,00.
Em Roraima, com ensino superior, é R$1.205,00, quase quatro vezes
mais que o nosso. No Acre - um Estado pequeno -, com ensino médio,
é de R$405,00.

Infelizmente essa é a realidade em Minas Gerais. Trata-se do
Estado que pior paga aos seus servidores, e não vemos,
lamentavelmente, uma luz no fim do túnel para mudar essa situação.
Acredito ser muito importante a indignação. Os servidores têm de se
indignar, de se mobilizar, de ir para as ruas. No caso dos servidores
da educação, é preciso haver um movimento com o envolvimento dos
estudantes, dos pais, da sociedade, fazendo uma grande união com
os servidores de todas as áreas, a fim de que o governo tenha
sensibilidade para mudar essa situação. As vezes o Parlamento e o
governo funcionam como o feijão: na pressão.

E preciso, portanto, pressionar, ir às ruas, mas de forma inteligente.
Se o governo não sentir que há uma pressão popular, que há
envolvimento do povo, infelizmente os poucos direitos do
funcionalismo irão por água abaixo. Como disse, é preciso haver essa
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união dos servidores de todas as áreas, para que o Governador
reconheça, de fato e de direito, que essa categoria tem de ser
valorizada, garantindo-lhe, inclusive, direitos que estão nas
Constituições Estadual e Federal, e que não podem ser
desrespeitados.

Citarei, mais uma vez, um exemplo da área da segurança pública.
Os policiais militares e civis, o Corpo de Bombeiros e os Agentes
Penitenciários têm direito ao Auxílio-Periculosidade. Essa é uma
previsão constitucional. Lamentavelmente, não há o reconhecimento,
nem de fato nem de direito, pelo Governador do Estado, desse auxílio.
Se a profissão de policial, tanto civil quanto militar, do Corpo de
Bombeiros e Agentes Penitenciários não for típica de risco, qual será?
Trata-se de um direito. Os carteiros recebem-no com muita justiça,
pois merecem e precisam desse direito.

Infelizmente, os policiais até hoje não conseguiram. Foram
apresentadas emendas, que infelizmente não foram aprovadas. E
importante que as entidades, a Aspra e o Sindpol continuem nessa
batalha, que os Deputados se sensibilizem e que o Governador -
sabemos que tem maioria nesta Casa - garanta a autonomia e a
liberdade do Poder Legislativo, fundamental num regime democrático,
para que possamos aprovar, o mais breve possível, o auxílio de
periculosidade para os profissionais da segurança.

No mais, Sr. Presidente, apresento a reivindicação e a indignação
dos servidores do Estado de Minas Gerais, que não são valorizados
como deveriam. Propagandas e divulgações feitas pelo governo de
que paga os servidores no quinto dia útil e o 13 2 salário em dia, isso
não é mais do que obrigação do Estado, é um direito de todos os
servidores. O Estado não faz mais que sua obrigação e não precisaria
gastar fortunas com publicidade para falar disso.

As vezes, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Lembro-
me do abono de R$45,00 dos servidores que tinham dois cargos, e ele
acabou com isso, depois fez a incorporação e disse que estava
voltando com o abono.

Os servidores não têm atendimento à saúde - com raríssimas
exceções -, praticamente em todo o Estado de Minas Gerais. Embora
contribuam com o lpsemg, não têm atendimento à saúde, pois o
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Instituto não tem convênio, porque paga muito pouco. O Estado tem
uma dívida enorme com o lpsemg.

A situação hoje dos servidores do Estado de Minas Gerais é muito
difícil, e eles, às vezes, não têm esperança, vimos isso quando
visitamos as escolas, onde muitos deles trabalham por amor à
profissão e às pessoas, porque, no que diz respeito à sobrevivência,
com um salário de fome, não há nem como o servidor sobreviver.

Infelizmente, às vezes, a maioria da população não pensa assim,
porque não conhece de fato a realidade. Foi criada uma cultura pela
grande imprensa de que o servidor é marajá, ganha muito bem. A
população não tem conhecimento de quanto ganha um professor, um
servidor. Tenho vários contracheques de servidores que trabalharam
anos e anos, como, por exemplo, o de Ajudante de Serviços Gerais,
com salário-base de R$120,00. Tenho outros contracheques de
profissionais com provimento-base de R$200,00, Auxiliar de Serviços
de Educação Básica, com salário-base de R$309,00 e mais de 20
anos trabalhados para o Estado, e vários outros.

Essa é a triste realidade dos servidores do nosso Estado. Devemos
pôr a mão na consciência e fazer um grande movimento,
independentemente de partido político, para que o servidor seja
valorizado e reconhecido.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite,
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, apenas uma questão, tenho ainda 10 minutos, que
poderiam ser mais, já que me inscrevi para este tempo. A utilização do
tempo do Grande Expediente - reservado para fazermos
comunicações - para questões de ordem retira o tempo dos oradores.
Gostaria da atenção da Mesa, para que fosse garantido o tempo para
os que se inscrevem a fim de fazerem suas manifestações nesta
tribuna. Deixo essa questão para a Presidência, não era o Presidente
Mauri Torres que estava presidindo, mas a utilização desse tempo
para questões de ordem retira de nós a oportunidade que temos para
fazermos nossas manifestações.

Sr. Presidente, quero tratar do mesmo assunto tratado desta tribuna
pelos Deputados Gustavo Valadares e Célio Moreira: a notícia que o
governo Lula trouxe ontem para a população de Belo Horizonte.
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Ontem, o governo Lula enterrou o metrô de Belo Horizonte. Nossa
reação é muito firme na criação de uma frente parlamentar em defesa
do metrô de Belo Horizonte e dos mineiros que moram na nossa
região metropolitana, que estão abandonados e esquecidos pelo
governo Lula.

E uma maldade o que está acontecendo. Há dois anos tivemos a
visita de Ministros a Belo Horizonte para prometer o metrô, enganando
milhares de pessoas que sofrem com o transporte coletivo. As
pessoas demoram, em média, 40 minutos para deslocar-se por meio
do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O PT conseguiu inovar em nossa cidade. Conseguiu retirar Belo
Horizonte da Câmara de Compensação Tarifária da região
metropolitana, fazendo com que os moradores dessa região que
trabalham em Belo Horizonte paguem muito mais pelo transporte
coletivo. O PT pensava naquele momento que Belo Horizonte não
teria problema em relação a déficit da Câmara de Compensação
Tarifária. Hoje, é incalculável a dívida da Prefeitura de Belo Horizonte
com o sistema de transporte coletivo da Capital.

Além de não resolver o problema, o PT nos trouxe outro mais grave
ainda. Nunca, na história de Belo Horizonte, cresceram tanto as vilas
e as favelas quanto no governo do PT. Este conseguiu fazer com que
os moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte viessem a
morar em aglomerados sem nenhuma condição ou qualidade de vida.
Façam uma visita aos aglomerados e vilas de Belo Horizonte e verão
a maneira como as pessoas moram. Poderiam morar em uma cidade
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas onde iriam trabalhar,
se o preço da passagem é maior? Elas têm de morar em Belo
Horizonte para não ter de pagar esse preço pela passagem. Os
moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte necessitam do
metrô, tão prometido durante a campanha para a Prefeitura de Belo
Horizonte.

Na campanha, prometeram o metrô subterrâneo da Lagoa da
Pampulha até o Sion; agora, vem o governo Lula dizendo que
somente os estudos para implantação desse metrô levariam quatro
anos para ficar prontos. Diz aqui o representante do governo Lula que
não há previsão de recursos para dar início a essa obra. E uma
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maldade com o povo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Prometeram o metrô, que agora está enterrado. Ontem fizeram uma
festa em Belo Horizonte para festejar o quê? Nada. Não aconteceu
absolutamente nada, apenas a sinalização de São Gabriel a Vilarinho
neste governo, e vieram aqui comemorar e divulgar más notícias para
a população da nossa região metropolitana.

O que temos em Belo Horizonte são esqueletos. Na Avenida
Amazonas, passamos sobre a linha da antiga Central na Amazonas,
linha do sonhado metrô até o Barreiro. O governo passado fez várias
obras de engenharia, desapropriações, e agora estamos perdendo
todo o dinheiro do povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais investido
ali. Todo esse dinheiro está-se perdendo, está sendo corroído com o
tempo pelo descaso do governo Lula com Belo Horizonte e com a
região metropolitana.

A reação dos Deputados, dos Vereadores, dos Deputados Federais
e dos Senadores precisa ser imediata e à altura do esquecimento de
nossa cidade e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 1
milhão de habitantes dessa região - Pedro Leopoldo, Santa Luzia,
Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Confins - estão
esperando apenas o fim da obra da Estação do Vilarinho. São 1
milhão de pessoas que precisam utilizar ônibus e que estão
esquecidos, abandonados pelo governo Lula, que veio ontem fazer
festa na Capital.

Que festa é essa? Vieram divulgar o pacote de maldades contra o
povo de Belo Horizonte e de sua Região Metropolitana. Temos
1.400.000 pessoas por dia usando os ônibus, e apenas 130 mil, o
metrô. Que tristeza, que decepção para a população! E agora temos
uma total ausência de promessas para o futuro. E o metrô foi tão
aguardado, por tantos!

Enquanto isso, Deputada Lúcia Pacífico, que quis assinar
imediatamente a frente parlamentar em defesa do metrô de Belo
Horizonte, em defesa da população da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o governo federal está financiando o metrô de Caracas,
com recursos da ordem de US$185.000.000,00. Pasmem. Para o
metrô de Santiago, foram US$153.000.000,00. Atualmente, o BNDES
está gastando US$1.000.900.000,00 em obras nos países sul-
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americanos, dinheiro que seria quase suficiente para concluir o nosso
metrô.

O Presidente Lula não havia dito que era uma prioridade absoluta o
metrô de Belo Horizonte? Não tinha falado em um crescimento
espetacular? Nem sei repetir os adjetivos utilizados por ele para falar
do governo que realizaria. E o que sobrou para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte? Sobraram apenas promessas de
campanha, promessas do PT de concluir o metrô. E, enquanto para
nossa cidade restaram apenas essas promessas, para Caracas, veio
a realidade: dinheiro para seu metrô. Há dinheiro para Hugo Chávez,
para Evo Morales, para o Presidente apresentar-se como líder
regional.

Entretanto, em Belo Horizonte, lamentavelmente ouvimos apenas
promessas. Os belo-horizontinos da região do Barreiro, que é tão
importante para nós, e a população de Venda Nova e de outras
cidades estão aguardando há tanto tempo. Lembro que o Barreiro
atende também Ibirité, Sarzedo, Mário Campos e Brumadinho. Todos
aguardavam essa obra. E o que sobrou? Sobraram apenas as
promessas de um governo insensível, que não vê a luta dos
trabalhadores e das trabalhadoras dentro do transporte coletivo,
transporte esse que o PT teve o cuidado de deixar mais caro ao retirar
da Câmara de Compensação Tarifária da Região Metropolitana.

Um dia conheceremos tudo; conheceremos a dívida que o PT está
deixando em Belo Horizonte na Câmara de Compensação Tarifária.

Quem pagará será o povo de Belo Horizonte. Quem está pagando é
a região metropolitana, o trabalhador e a trabalhadora. Sr. Presidente,
colocaremos nossa posição com muita firmeza, a partir da frente
parlamentar em defesa do metrô, em defesa da população de Belo
Horizonte e de Minas gerais.

Sr. Presidente, sei que V. Exa., com muito cuidado, quer votar as
matérias constantes na pauta, e que também me interessa. Aliás, há
uma proposta de minha autoria, com o apoio de vários Deputados.
Muito obrigado.

22 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Cultura - aprovação, na
142 Reunião Ordinária, em 1/8I2006, do Requerimento n 2 6.736/2006,
do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente

solicitando seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Caparaó, com
pedido de informações sobre a retirada de mata nativa próxima ao
Parque Nacional do Caparaó para a construção de aterro sanitário.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n2 5.743/2005, da Comissão de Direitos Humanos,
solicitando informação ao Diretor-Geral do DER-MO sobre a quitação
de precatório alimentar devido ao Sr. Célio Ferreira Pinto, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n
5.743/2005 na forma do Substitutivo n 2 1. Oficie-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução n2 3.494/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime de Tributação n 2 043/2006, concedido à
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empresa Cristalfigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Ltda. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 9 2.413/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 2.541/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Frutal o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 2 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 2.541/2005 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n 2 1.039/2003, do
Deputado Célio Moreira, que dispõe sobre a reaquisição de garrafas
de polietileno tereftalato - PEIs - pelos fabricantes. As Comissões de
Justiça e de Meio Ambiente perderam prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 1.039/2003 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 2.20912005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a colocação de lista de
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anúncios de vagas para o trabalho, elaborada pelo Sistema Nacional
de Empregos - Sine - no "hall" de entrada de repartições públicas. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão
de Justiça, com a Emenda n 2 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo flQ 1, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n Q 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n2 2.209/2005 na forma do Substitutivo n 2 1, com a Emenda n 1.
A Comissão do Trabalho.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Votei favoravelmente ao Projeto de Lei

n 2 2.413/2005, que autoriza o Poder Executivo a doar à Cohab-MG o
imóvel que especifica. Não vejo nenhum óbice, mas laço uma
ressalva. Há um grande número de proprietários de imóveis em várias
regiões do Estado financiados pela Cohab. Eles já pagaram muitas
prestações por 10, 15, 20 anos. Quitaram os imóveis e ainda não têm
as escrituras em mão. Em Uberlândia, isso acontece em vários
conjuntos habitacionais, entre eles Luizote de Freitas, Santa Luzia e
Mansur. Em Santa Luzia e Divinópolis ocorre o mesmo. O Sr. Mário
Argentino é um grande lutador. Há um sindicato que defende os
mutuários da habitação.

Houve promessas de sucessivos governos em relação às escrituras.
'Muitos pagam R$10,00, R$15,00 de prestação do imóvel. Para
confeccionar os boletos, o Estado gasta muito mais, e até hoje os
mutuários não conseguiram a escritura de suas casas. Apelamos para
que a situação seja regularizada, pois são milhares de mutuários
vivendo esse drama.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, agradeço aos Deputados a
aprovação em 1 2 turno do nosso projeto, que trata da colocação de
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vagas de trabalho em repartições públicas. Pretendemos levar essa
informação a hospitais e delegacias que são permanentemente
freqüentados pelo público. Dado o grande contingente de
desempregados, acreditamos que essa seja uma boa oportunidade
para se encontrar uma vaga.

Para o 2Q turno, pretendemos aprimorá-lo. Há muitas obras do
governo neste momento, e pretendemos tornar disponíveis as
informações sobre essas vagas. Agradecemos e solicitamos o mesmo
apoio para a aprovação do projeto em 2 Q turno.

O Deputado André Quintão - Quero congratular-me com o Deputado
João Leite, dizendo que, em l turno, votamos favoravelmente ao
projeto, que é muito importante. Sabemos que a questão do emprego
e do mercado de trabalho é hoje determinante para a qualidade de
vida e dignidade humanas.

Mas quero aproveitar, já que esse projeto foi o último da pauta - que
foi hoje totalmente votada em Acordos de Líderes -, para expor uma
preocupação, embora saiba que o Presidente já está empenhado
nessa questão. Se prevalecer o regime de urgência para o projeto que
cria as subsidiárias da Copasa, na próxima semana já teremos uma
pauta sobrestada. Ora, desejamos que a Assembléia tenha seu
funcionamento normal, com as votações aceleradas, em seu ritmo
natural, como quer a sociedade mineira.

Mas esse projeto é muito polêmico. Estive no Vale do Jequitinhonha,
em reunião com Prefeitos da região, e muitos demonstraram
preocupação com as conseqüências que a implantação de uma
subsidiária sem o recurso repassado pela Copasa geral pode trazer à
prestação dos serviços de água e esgoto para os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, São Mateus e Norte de Minas, com sua
deterioração. Sem nenhuma visão preconcebida do projeto, que está
em regime de urgência, qualquer projeto dessa natureza, a meu ver,
precisa ser exaustivamente debatido pelos Deputados e Deputadas
desta Casa, com envolvimento das autoridades da região.

Sabemos que o problema de abastecimento humano de água é um
dos mais graves problemas enfrentados pela população dos Vales do
Jequitinhonha, principalmente, e do Mucuri e do Norte de Minas.
Sabemos também que muitos dos rios daquela região são poluídos
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em função da falta de tratamento de esgoto, que é jogado In natura"-
em seus cursos. Se não tomarmos o devido cuidado, o Rio
Jequitinhonha, por exemplo, muito importante para a integração do
Nordeste de Minas, a ocupação daquela região, o turismo, a geração
de renda e a agricultura, pode chegar a uma situação insustentável,
como aconteceu com outros rios em Minas Gerais e no Brasil. Por
tudo isso e pela insegurança dos moradores da região é que estamos
fazendo essa ponderação.

E ainda queremos fazer uma observação sobre o preço da tarifa e a
qualidade dos serviços. A Copasa adota o subsídio cruzado, pelo qual
quem pode mais paga mais e parte do lucro é utilizada para sustentar
cidades e regiões deficitárias. Essa é a lógica da justiça e da eqüidade
social; o poder público existe para isso. Então, não concordamos que
a Copasa tenha uma banda boa - aquela que dá lucro, atrai
investimentos e faz suas ações subirem no mercado , de um lado, e
uma subsidiária - com pessoal em regime precário, tecnologia
sucateada, tarifas altas e prestação de serviço em qualidade inferior -
para os nossos irmãos e irmãs do Norte de Minas, São Mateus e
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, exatamente a população que
hoje enfrenta o problema do abastecimento humano de água.

Então, confiando no poder de argumentação e no empenho do
Presidente, sensível a essas questões e também muito bem votado
naquela região, onde tem um trabalho muito efetivo, esperamos que o
governo do Estado retire esse pedido de urgência e, mais do que isso,
promova um amplo debate na região, com a realização de audiências,
fóruns técnicos e seminários envolvendo as autoridades políticas e
ambientais da região e daqui, para que a Assembléia tenha segurança
na votação desse projeto. Espero ainda que, dessa forma, a pauta
fique livre para que votemos principalmente os projetos dos
Deputados. Eu mesmo estou na expectativa da votação em 2° turno
de um projeto que cria o serviço social na rede de educação, que
tramita há alguns anos nesta Casa e já foi aprovado em 1° turno -
tenho certeza de que, com o apoio da base do governo, poderemos
aprová-lo em 20 turno ainda neste semestre.

Parabéns ao Deputado João Leite pelo projeto. Muito obrigado.
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Questões de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Quanto ao que o Deputado André

Quintão está falando, em relação à urgência no projeto da subsidiária
da Copasa, ontem V. Exa. fez um pronunciamento dando conta de
que estaria solicitando fosse retirado o projeto do regime de urgência,
a fim de que se possa aprofundar e refletir mais sobre isso. Mas há
uma subsidiária urgente, a que o Sul de Minas e as estâncias
hidrominerais estão esperando há muito tempo. Houve uma comissão
especial sobre as estâncias, e também várias reuniões e encontros
sobre as águas minerais, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Há uma expectativa e uma necessidade de se criar a
subsidiária para as águas minerais. Já pedimos aos Prefeitos das
estâncias, às Câmaras Municipais, às ONGs, às CDLs e às
associações comercias que fosse mandado ao Governador solicitação
para que faça o desmembramento do projeto.

Aproveito, Sr. Presidente, para pedir a V. Exa., que está solicitando
a retirada desse projeto do regime de urgência, que peça seu
desmembramento. Fizemos uma emenda - que não foi aceita na
Comissão -, desmembrando, votando primeiramente a subsidiária
para as águas minerais e para o Jaíba, que também se justifica, pois
são objetivos específicos. Uma subsidiária que possa fazer o
envasamento e a comercialização das águas minerais e uma que
possa ser responsável pela irrigação nos Projetos Jaíba. As demais,
que criam subsidiárias para áreas e para cidades onde há déficit,
estão causando polêmica e segurando o projeto na Assembléia.

Peço isso em nome do povo do Sul de Minas, do Circuito das
Aguas, precisando de desenvolvimento, emprego e renda. Todos têm
a necessidade e o direito de ter a água envasada. Sempre tivemos
água de Caxambu, de Cambuquira, de Lambari, de São Lourenço, de
Passa-Quatro, das estâncias hidrominerais. Porém, há mais de um
ano não estão sendo envasadas. O envasamento é para trazer
emprego e renda, e também divulgar as águas, que têm seu valor
maior, terapêutico, quando consumida na fonte. O grande desejo de
todos é que se aumente o turismo, que as condições turísticas
melhorem, para que as pessoas do Brasil e do mundo inteiro possam
ir às fontes beber a água mineral. O envasamento contribuirá para
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isso.
Já tivemos oportunidade de falar aqui, na tribuna, sobre a

importância disso ser feito pela Copasa, que tem condições, "know-
how", possibilidade de investimento, corpo técnico, e é pública,
portanto poderemos estar acompanhando e fazendo o controle social.

E esse o apelo que gostaria de fazer, aproveitando a fala do
Deputado André Quintão. Se houver a possibilidade de se retirar o
regime de urgência a fim de aprofundarmos mais sobre a questão das
outras subsidiárias, que o projeto possa ser desmembrado, para que
votemos com urgência urgentíssima a subsidiária das águas minerais
e, quem sabe, do Projeto Jaíba, que será importante para o Norte de
Minas.

E esse o nosso pedido. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, na semana que vem, estará realizando audiência para
conhecer o projeto piloto, que está sendo feito pela Copasa, no
Jequitinhonha, a fim de mostrar como isso será importante - estão
dizendo que será importante. Defendemos que já se pode usar
tecnologia para diminuir custos. A Copasa está autorizada a fazer isso
e não precisa criar uma subsidiária para diminuir custos. Entendemos
que isso já pode ser feito no Estado todo, inclusive em Belo Horizonte,
nas periferias, onde fica muito caro pagar água, como também em
cidades do interior, do Sul de Minas, do Triângulo e de toda a região.

Concluo, mais uma vez solicitando a V. Exa. que, quando pedir a
retirada do regime de urgência, deixe ainda a urgência na subsidiária
das águas minerais. Esse é o nosso pedido. Agradecemos.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o
pronunciamento de V. Exa. à imprensa, devido à concentração de
votação nas terças e quartas-feiras.

Não tenho nada contra os colegas Deputados; ao contrário, são
meus companheiros, mas temos de votar somente se houver quórum.
Isso é importante. Honraremos nossos compromissos com esta Casa,
conciliando o exercício do mandato e a campanha eleitoral, pois a
maioria dos parlamentares está em campanha. Temos de conciliar
essas duas agendas. Devemos ser responsáveis. Amanhã estarei
nesta Casa e cumprirei agenda com os Ministérios da Educação e de
Minas e Energia. Sr. Presidente, quero dizer que não se trata de
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picuinha com ninguém, mas um apelo que faço a V. Exa., para termos
quórum para a votação dos projetos.

Era essa a minha questão de ordem.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 32 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João, em
que solicita seja realizada audiência pública para debater e dar
encaminhamento ao financiamento público das Escolas Famílias
Agrícolas, regulamentado pelo Decreto n 2 43.978, de 2005, para o
orçamento de 2007, e propor a criação da Frente Parlamentar Mineira
em Apoio às Escolas Famílias Agrícolas; e Rogério Correia, em que
solicita seja realizada audiência pública na cidade de Rio Pardo de
Minas para debater os problemas oriundos da reconversão
agroextrativista da monocultura do eucalipto na comunidade de
Vereda Funda, nesse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Marlos Fernandes.

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 18/7/2006
Às 91h30min. comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia (substituindo a Deputada Vanessa Lucas, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Sebastião Costa, Ricardo Duarte
e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ricardo Duarte, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Proposta de Emenda à Constituição n2
89/2005, Projeto de Lei Complementar & 71/2005, Projetos de Lei &s
871, 1.152 e 1.330/2003 (Deputada Maria Olivia); Projeto de
Resolução n 2 3.155/2006, Projetos de Lei ns 1.940/2004, 2.91212005,
3.055, 3.068, 3.139, 3.188, 3.253, 3.280, 3.333, 3.350, 3.351, 3.352 e
3.391/2006 (Deputado Ricardo Duarte); Projetos de Lei ns 1.836 e
1.941/2004, 2.363 e 2.399/2005, 2.915, 2.949 e 3.293/2006 (Deputado
Doutor Ronaldo). Passa-se à 1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n 2 89/2005, do
Projeto de Lei Complementar n 1 7112005, dos Projetos de Lei n 9s 871,
1.152 e 1.330/2003 (relatora: Deputada Maria Olivia); do Projeto de
Resolução n 2 3.155/2006 e dos Projetos de Lei n 2s 1.940/2004,
2.912/2005, 3.055, 3.068, 3.139, 3.188, 3.253, 3.280, 3.333, 3.350,
3.351, 3.352 e 3.391/2006 (relator: Deputado Ricardo Duarte); 1.836,
1.941/2004, 2.363, 2.399/2005, 2.915, 2.949 e 3.293/2006 (relator:
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Deputado Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a
reunião das 14h30min, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Ricardo Duarte.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/8/2006, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Jeferson

Ribeiro Neto, ocorrido em 30/7/2006, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Crer - VIP - pelos 26 anos de sua fundação

(Requerimento n 6.69512006, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso à Iveco Latin America pela iniciativa da transferência

para o Estado do comando e do controle das operações dessa
empresa (Requerimento n 9 6.700/2006, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Escola Estadual Santa Terezinha, no
Município de Governador Valadares, pelos seus 50 anos de existência
(Requerimento n2 6.701/2006, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Fiat Automóveis S.A. pelos 30 anos de
instalação da fábrica da montadora no Estado (Requerimento n2
6.722/2006, da Deputada Ana Maria Resende).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 59? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 318/2006
Presidência dos Deputados Leonardo Quintão e Laudelino Augusto
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 12 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens ns 647 a 649/2006
(encaminham os Projetos de Lei n 9s 3.553 a 3.55512006,
respectivamente), do Governador do Estado - 2? Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.556
a 3.558/2006 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro
Nascimento (2) e Mauri Torres - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Carlos Gomes - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - João Leite - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Miguel
Martini - Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Leonardo Quintão) - As l4h13min, a

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

1? Parte
1? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Roberto Carvalho, l'-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

rs



126

correspondência:
MENSAGEM N2 647/2006

Belo Horizonte, 2 de agosto 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 Pedra Azul os imóveis que especifica.
O aproveitamento dos imóveis pelo Município com vistas à

implantação de serviços públicos de educação é de inegável interesse
público.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.553/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pedra Azul os

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

Pedra Azul, os seguintes imóveis de propriedade do Estado de Minas
Gerais:

- terreno de 10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados), situado na
Fazenda "Corcovado", registrado sob o n 2 2.308, livro 3-E, fl. 94 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Azul; e

II - terreno de 10.000,00m 2 (dez mil metros quadrados), situado no
lugar denominado "Boa Vista" da Fazenda "Carneiros", registrado sob
o n2 2.639, livro 3-F, fls. 10 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedra Azul.

Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos 1 e II são
destinados ao funcionamento de atividades educacionais.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM IND 648/2006

Belo Horizonte, 2 de agosto 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 Nazareno os imóveis que especifica.
O aproveitamento dos imóveis pelo Município com vistas à

implantação de serviços públicos de caráter social é de inegável
interesse público.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.554/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nazareno os

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

Nazareno os seguintes imóveis de propriedade do Estado de Minas
Gerais:

- terreno de 360,00m 2 (trezentos e sessenta metros quadrados),
situado na Rua Padre Antônio dos Santos, registrado sob o n 2 6.463,
livro 2-AI, f Is. 47, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São João dei-Rei; e

II - terreno de 10.250,00m 2 (dez mil duzentos e cinqüenta metros
quadrados), situado na Fazenda Coqueiros registrado sob o n Q 9.724,
livro 3-1, f Is. 47, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São João dei-Rei.

Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos 1 e II serão
destinados ao funcionamento de projetos sociais.

Art. 2 - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não tiver sido dada a destinação
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prevista, ou no caso de ser desvirtuada a destinação ou modificada a
finalidade, serão desfeitas as doações e os imóveis de que tratam
esta lei reverterão ao patrimônio do Estado.

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 2 649/2006

Belo Horizonte, 31 de julho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de
reais) em favor da Assembléia Legislativa.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar com aporte adicional de
recursos ao orçamento da Assembléia Legislativa, medida só viável
mediante proposta legislativa, o que ora se observa.

O crédito suplementar destina-se a atender outras despesas
correntes e despesas de investimentos previstas para o exercício de
2006 e utilizará recursos previstos no § 1 Q do art. 43 da Lei Federal n2
4.320 de lide março de 1964.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.55512006
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$8.000.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembléia Legislativa.
Art. 1 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

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

- R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender a
despesas de investimentos previstas para o exercício de 2006; e
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II - R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender a outras
despesas correntes previstas para o exercício de 2006.

Art. 2 - Para atender ao disposto no art. 1 9 serão utilizados recursos
previstos no § 1 2 do art. 43 da Lei Federal n 2 4.320 de 17 de março de
1964.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2e Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 9 3.556/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município
de Jequeri.

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

Jequeri o imóvel formado por 236,98m 2 (duzentos e trinta e seis
metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) na Avenida
Getúlio Vargas, no Município de Jequeri, com as confrontações
previstas § 1 Q.

§ l - O imóvel mencionado no "caput' deste artigo confronta: pela
frente por 8,30m (oito metros e trinta centímetros) com a Av. Getúlio
Vargas, pelos fundos por 8,30m (oito metros e trinta centímetros) com
o templo da Assembléia de Deus e Raimundo Martins de Souza; pela
lateral direita, com a Escola da Apae numa distância de 28,90m (vinte
e oito metros e noventa centímetros); e, pela lateral esquerda, com o
Estado de Minas Gerais (Casa Assistência Social) por 28,90m (vinte e
oito metros e noventa centímetros).

§ 2 - A transcrição respectiva ao imóvel encontra-se no Registro
3.224, a f Is 261, do Livro 3-13 do Serviço Registral de Imóveis de
Jequeri.

Art. 2 - Destina-se o imóvel à edificação da sede do Poder
Legislativo do Município de Jequeri.
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Art. 39 - Reverterá o imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada, a destinação prevista no art. 2.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: Veicula este projeto pedido do povo de Jequeri

consubstanciado em destinar-se a área do lote mencionado para
edificação do prédio da Câmara Municipal.

O Município de Jequeri, em 14/5/65, transmitiu ao Estado de Minas
Gerais escritura de doação do imóvel, com 400m 2, onde atualmente
funciona, em parte do imóvel, a Casa de Assistência Social e a Casa
de Família. A outra parte (descrita no projeto) é o objeto deste projeto
de lei.

O imóvel fica situado na região central do Município de Jequeri,
próximo ao prédio da Prefeitura que se encontra na esquina da Av.
Getúlio Vargas com a Rua Major Olimpio Soares.

E de bom alvitre que na mesma região seja edificado prédio para
recepcionar as atividades do Legislativo Municipal, que atualmente
não se encontra em local compatível com suas atividades, não
facilitando o acesso da população.

Como o imóvel do Estado tem parte livre sem destinação, é
importante, pelo princípio da finalidade, que deve acompanhar os
bens públicos, atribuir-lhe essa função.

Por expressa dicção legal, os bens públicos devem estar atrelados a
fim público. Isso significa dizer que não pode ficar sem utilidade nem
ocioso.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. Os Estados e Municípios devem nortear
suas ações pelo potencializar da efetivação plena dos interesses
públicos.

A Lei Federal n 9 8.666, de 1993, art. 17, inciso 1, alínea "b", exige
autorização legislativa, além da prévia existência de interesse público
e avaliação. A seu turno, o art. 19 disciplina os passos a serem
observados no tocante aos bens cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial. Não há, com a devida vênia, nenhum óbice nem
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empecilho a que este projeto de lei mereça a acolhida desta Casa; por
conseguinte, a sanção do Executivo.

Saliente-se que o atendimento aos preceitos legais e à vontade
popular é instrumento de democracia e de eficácia nas ações da
administração pública.

- 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 g 3.557/2006
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

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

Município de Buenópolis o imóvel de propriedade do Estado, situado
no perímetro urbano desse Município, com área total de 1.600M2 (mil
e seiscentos metros quadrados), confrontando pela frente, numa
extensão de 40m (quarenta metros), com a Rua Olavo Bilac; pelo lado
direito, numa extensão de 40m (quarenta metros), com a Rua Antônio
Cézar de Medeiros; pelo lado esquerdo, numa extensão de 40m
(quarenta metros), com a Rua Alcides Diniz Couto; e, pelos fundos,
numa extensão de 40m (quarenta metros), com o desvio da EFC do
Brasil, imóvel esse havido por doação da Prefeitura Municipal de
Buenópolis, conforme escritura pública de doação lavrada pelo
Escrivão de Buenópolis, em 13 de agosto de 1953, e registrada no
Cartório de Registro de Imóveis de Corinto, a tis. 25 do Livro 3-1` das
Transcrições das Transmissões, sob o número de ordem 6.827.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à abertura
de via urbana.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo

Estado por doação do Município de Buenópolis, em 1953, para a
edificação de uma cadeia pública. Porém, passados mais de 50 anos,
a destinação do imóvel não foi concretizada, e ele encontra-se sem
utilização.
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O Município necessita dar prosseguimento à abertura de uma rua
que passará pelo referido imóvel, pois, em breve, será construída nas
imediações uma escola pública. A abertura dessa via irá facilitar o
trânsito local e o acesso à escola, além de oferecer maior segurança
aos estudantes e demais cidadãos.

Convém ressaltar que o Município de Buenópolis já doou mais dois
imóveis para o Estado, com a finalidade de construção de cadeias
públicas. Por isso, o Município solicita a reversão do imóvel em
questão para que possa realizar a referida obra.

Com o intuito de implementar os princípios constitucionais e o bem
comum no Município de Buenópolis, apresentamos este projeto de lei
e contamos com o apoio dos nobres pares.

- 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 3.558/2006
Declara de utilidade pública a Associação Minas Audiovisual -

Amav -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Minas

Audiovisual - Amav, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Associação Minas Audiovisual - Amav -, organizada

pelo regime de sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por finalidade
a promoção e fomento à pesquisa e à produção audiovisual de caráter
cultural, nos gêneros documentário e ficção, de imagem direta, de
animação ou qualquer outra técnica que venha a ser criada.

- 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.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento (2) e Mauri Torres.

rs
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 2 do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para destinar a
1 2 Parte desta reunião à realização de homenagem à Maçonaria Deus
e Liberdade pelo transcurso dos seus 74 anos de fundação e às lojas
maçônicas do Norte de Minas Gerais.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 318/2006
Presidência do Deputado Laudelino Augusto

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras da
Deputada Ana Maria Resende - Palavras do Sr. Sebastião Rocha -
Palavras do Sr. Coriolando Ribeiro Afonso - Entrega de placa -
Apresentação Musical - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Sebastião Rocha, Representante da Loja Maçônica Deus e Liberdade;
Coriolando Ribeiro Afonso, Presidente do Conselho Venerável do
Norte de Minas, representando o Sr. Carlos Alberto de Campos
Falcão; Hedison Damasceno, Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente
de Minas Gerais; Affonso Romildo Alves Brandão, Presidente da
Assembléia Legislativa do Grande Oriente de Minas Gerais; Durleno
Barbosa de Rezende, Grande-Secretário de Interior Política e
Relações Públicas do Grande Oriente de Minas Gerais; Joaquim
Dourado, Venerável da Loja Maçônica General Moreira Sampaio; e
Janir Adir Moreira, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais; e a Exma. Sra. Deputada Ana Maria Resende, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
A locutora - Destina-se esta pane da reunião à realização de

homenagem à Maçonaria Deus e Liberdade por seus 74 anos de
fundação e às lojas maçônicas do Norte de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
A locutora - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
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que será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, sob a
regência de Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Exmo. Srs. Deputado Estadual Laudelino Augusto, representando,
nesta oportunidade, o Sr. Deputado Mauri Torres, Presidente da
Assembléia Legislativa; Sebastião Rocha, representante da Loja
Maçônica Deus e Liberdade; Coriolando Ribeiro Afonso, Presidente do
Conselho Venerável do Norte de Minas, representando o Sr. Carlos
Alberto de Campos Falcão; Hedison Damasceno, Grão-Mestre
Adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais; Affonso Romildo Alves
Brandão, Presidente da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de
Minas Gerais; Durleno Barbosa de Rezende, Grande-Secretário de
Interior, Política e Relações Públicas do Grande Oriente de Minas
Gerais; Joaquim Dourado, Venerável da Loja Maçônica General
Moreira Sampaio. A todos que nos deram a honra de estar conosco
nesta tarde, para que a Assembléia, com todos os seus Deputados,
pudesse homenagear esse serviço de resgate do ser humano do
Norte de Minas, os meus cumprimentos.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados reunidos aqui nesta Casa
Legislativa, queremos render homenagens, curvar-nos frente a essa
importante instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista:
a maçonaria. Da Revolução Francesa, surgiu o seu legado - liberdade,
igualdade e fraternidade -, que rapidamente se espalhou e se firmou
em todo o planeta com força avassaladora.

Mas vamos parar os relatos históricos, pois o que quero mesmo é
exaltar a Loja Maçônica Deus e Liberdade, que completa, em Montes
Claros, 74 anos de existência. Ao mesmo tempo, quero estender as
homenagens desta Casa a todas as lojas maçônicas do Norte de
Minas.

Nossa região, há mais de 150 anos, beneficia-se com a ajuda efetiva
dos maçons. Ajuda no maior sentido evangélico que é o socorro
secreto e sigiloso aos desesperançados e desamparados. Inúmeros
são os atos de progresso em nossas cidades, onde encontramos a
mão firme da maçonaria.

Sem discriminar, sem privilegiar, vemos a maçonaria em nosso
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sofrido sertão. No período de 1982 a 1988, 34 cidades da nossa
região eram governadas por maçons. Em Montes Claros, um dos
nossos mais reverenciados Prefeitos, o Sr. Antônio Lafetá Rebelo, foi
candidato único, por força e influência maçônica. Marcou época em
nossa cidade, numa arrancada de progresso que até hoje nos
encanta.

A Loja Maçônica Deus e Liberdade abriu nossos horizontes para a
maçonaria regional, restaurou lojas existentes e fundou várias outras.
Teve papel importante no desenvolvimento de nosso Município: na
área da educação, ajudou no crescimento da Unimontes, na
implantação do Colégio São José, na fundação da biblioteca pública;
na área da comunicação, construiu inicialmente um estúdio de rádio e,
depois, de televisão. Além disso, implantou a companhia telefônica; no
esporte, foi responsável pela construção do Estádio João Rebelo; na
área industrial, participou da construção do Frigonorte, Passonorte e
Cortnorte; na área da saúde, implantou a primeira farmácia
comunitária da cidade e o primeiro banco de sangue; na agropecuária,
participou da implantação do Parque de Exposições João Alencar
Athayde.

Ao mesmo tempo em que respeito na maçonaria a sua capacidade
progressista e de filantropia, exalto ainda, de maneira especial, sua
capacidade de formar homens retos e honestos. Na máxima 'é
modificando o homem que modificamos o mundo', achamos a chave
maçônica para tornar feliz a humanidade.

Por tudo isso, senhoras e senhores, minha homenagem à maçonaria
do Norte de Minas, destacando o Conselho de Veneráveis, com suas
inúmeras lojas. Homenageio aqui cada um entre os numerosos
maçons pioneiros do nosso progresso.

Dia 22 próximo é o Dia do Maçom, e quero antecipar aqui a minha
homenagem, deixando o meu afetuoso abraço a cada um daqueles
que plantam o progresso e as virtudes que engrandecem qualquer
cidadão.

Para terminar, esta Assembléia Legislativa, reconhecendo o
importante e valoroso serviço prestado pela maçonaria em nossa
região, quer entregar a cada um dos representantes das lojas
maçônicas aqui presente um título de instituição benemérita, pelo
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trabalho, pelo resgate e pela promoção da nossa gente sofrida do
Norte de Minas.

Gostaria que o maçom homenageado se levantasse para
entregarmos o Título de Cidadão Benemérito do Norte de Minas:
Clemente de Jesus Santos, representando a Loja Maçônica União,
Paz e Justiça; Francisco Alves dos Santos Filho, representando a Loja
Maçônica Deus, União, Trabalho; Sebastião Rocha de Oliveira,
representando a Loja Maçônica Deus e Liberdade; Jackson Prates
Oliveira, representando a Loja Maçônica Filhos de Hiram; Antônio
Rocha Caldeira, representando a Loja Maçônica Esperança do Norte;
Waldomiro Barbosa de Oliveira, representando a Loja Maçônica
Estrela do Norte; Hélio Machado de Oliveira, representando a Loja
Maçônica Vale do Urucuia; Delcides Marques de Oliveira,
representando a Loja Maçônica Acácia Montes-clarense; Adauto
Vieira de Fátima, representando a Loja Maçônica Apóstolos da
Galiléia; Tarley de Carvalho, representando a Loja Maçônica Estrela
de Montes Claros.

- Procede-se à entrega dos títulos.
Para terminar, gostaria de pedir a Deus que abençoe cada uma das

lojas maçônicas do Norte de Minas. E que, em nossa terra, em nossa
região, as lojas maçônicas se multipliquem para que possamos ver o
nosso povo cada vez mais rico, com mais progresso e mais felicidade.

Muito obrigado por estarem aqui, pelo trabalho filantrópico e pelo
trabalho de crescimento do ser humano que executam em nossa
região.

Palavras do Sr. Sebastião Rocha
Deputado Laudelino Augusto, que, nesta oportunidade, representa o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; prezado irmão Coriolando Ribeiro Afonso,
Vereador de Montes Claros e Presidente do Conselho Venerável do
Norte de Minas, representando o irmão Carlos Alberto de Campos
Falcão; prezados irmãos Hedison Damasceno, Grão-Mestre Adjunto
do Grande Oriente de Minas Gerais; Atfonso Romildo Alves Brandão,
Presidente da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de Minas
Gerais; e Durleno Barbosa de Rezende, Grande-Secretário de Interior,
Política e Relações Públicas do Grande Oriente de Minas Gerais;
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prezado irmão de sangue Joaquim Rocha Dourado, Venerável Mestre
da Loja Maçônica General Moreira Sampaio; Deputada Ana Maria
Resende Vieira, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Sr. Jairo Ataíde Vieira, ex-Deputado desta Casa e
Prefeito da nossa cidade, Montes Claros; amados irmãos; senhores e
senhoras.

Aproveitamos para agradecer à Deputada Ana Maria Resende. A
comunidade maçônica do Norte de Minas lhe é eternamente grata.

Com muita honra e emoção, recebemos esta homenagem, em nome
da Loja Maçônica Deus e Liberdade, Oriente de Montes Claros, da
qual sou Venerável, que nos presta esta Casa do povo, onde impera a
igualdade, a fraternidade e a liberdade. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais tem brilhantemente dignificado o nosso país dando
exemplos de princípios éticos e de honestidade, tão escassos em
alguns políticos representantes do povo em nível federal.

Da mesma forma, em nome do Conselho de Veneráveis do Norte de
Minas e de todas as lojas maçônicas filiadas, do qual fui Presidente
até junho próximo passado, recebo esta homenagem.

Os maçons brasileiros trouxeram para o Brasil o grito de liberdade,
igualdade e fraternidade. Ademais, foram responsáveis pela
democracia brasileira, que nasceu dos sonhos e dos ideais
maçônicos.

A Loja Maçônica Deus e Liberdade, que em 1819/2006 completa 74
anos, participou ativamente do desenvolvimento de Montes Claros,
bem como da região Norte mineira. Seus membros lutaram pela
concretização dos sonhos da comunidade, a exemplo da implantação
e da construção do Colégio Marista São José, da implantação e da
captação dos primeiros sinais de televisão, da implantação da TV
Montes Claros - hoje TV Grande Minas -, e da implantação da
Companhia Telefônica de Montes Claros - hoje Telemar. Além disso,
participou diretamente do desenvolvimento industrial e pecuário, da
criação da Apae, de hospitais e de bancos de sangue etc. Diversos de
seus membros foram Prefeitos de Montes Claros, contribuindo muito
para o desenvolvimento da cidade. O Sr. Antônio Lafetá Rebello foi
considerado um dos melhores Prefeitos da nossa cidade e de seus
cidadãos mais honestos e honrados.

rÁ
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A Loja Maçônica Deus e Liberdade trabalhou ativamente pela
implantação do 10 Batalhão de Polícia de Montes Claros e do 552
Batalhão de Infantaria do Exército e da Polícia Federal em nossa
cidade.

Como vocês podem ver, estamos incrustados em nossa cidade de
Montes Claros.

Em nossa gestão à frente do Conselho de Veneráveis de Lojas
Maçônicas do Norte de Minas, fizemos uma administração mais
política que ritualística, pois eram muitos os problemas que afligiam
Montes Claros e demais cidades do Norte de Minas. Fomos contra o
desarmamento, pois, segundo Jesus Cristo (Lucas 11:21), "quando o
homem valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em
segurança todos os seus bens".

Entendemos que são os bandidos que devem ser desarmados, e
não os cidadãos ordeiros. Lutamos tenazmente pela segurança de
nossa cidade e região, e obtivemos os frutos de nossos anseios, com
o governo estadual respondendo à altura do que foi pleiteado, com a
ajuda maciça de Deputados de nossa região.
A maçonaria se uniu aos anseios do povo e conseguiu a

convergência de esforços, inclusive do governo, para melhorar nossa
segurança. A alma do maçom espelha a pureza dos humildes. Por
isso Montes Claros e a região do Norte de Minas entoam cânticos de
louvor ao ver a Loja Maçônica Deus e Liberdade e todas as lojas
maçônicas do Norte de Minas serem homenageadas por essa egrégia
Casa do povo mineiro.

O objetivo da maçonaria é o aperfeiçoamento do homem por meio
da investigação constante da verdade, reforçando seu caráter,
melhorando sua visão do culto inflexível da moral e da prática
desinteressada e da solidariedade, alargando seu horizonte mental e
espiritual.

Mantém em crescente progresso o seu antigo e verdadeiro caráter,
tendo como premissa a prática das virtudes, da liberdade e da
igualdade, com consciente subordinação, disciplina e leal fraternidade,
a fim de que os maçons, ampliando e fortificando todas as faculdades
morais e espirituais, possam cumprir seus mútuos deveres e infundir,
nos usos e costumes da sociedade civil, os sãos princípios da filosofia

rs
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humanitária.
A Ordem Maçônica foi e será a união consciente dos homens sábios

e virtuosos, livres e de bons costumes; homens que se consideram
irmãos entre si, que vivem em perfeita igualdade, intimamente unidos
por laços de recíproca estima, confiança, respeito e amizade,
propagando a prática das virtudes e esclarecendo os demais homens,
de modo a prepará-los para a emancipação progressiva e pacífica da
humanidade.

A maçonaria é, portanto, uma escola de moral, de filosofia social e
espiritual, conduzindo os maçons à prática do aperfeiçoamento dos
mais elevados deveres do cidadão, patriota e soldado. Não é imposto
nenhum limite à busca da verdade. E a alma de cada maçom. O que é
virtude em um profano é obrigação em um maçom. O maçom opera,
portanto, pela alma de maçom, que é antes de tudo amor, justiça e a
constante busca da verdade, incentivadas pelas virtudes que lhe
ornam a alma.

O maçom, ao caminhar em busca da luz, encontra força para
trabalhar a pedra bruta, aparando suas arestas com ferramentas
adequadas, convertendo-a em uma pedra lapidada, que facilitará a
prática do bem sobre o mundo, tornando-o melhor para a
humanidade, dentro da estrutura traçada pelo Grande Arquiteto do
Universo.

Os maçons consideram-se iguais e irmãos, só há entre eles as
diferenças que decorrem do exercício das virtudes e da prestação de
serviços à ordem maçônica e à humanidade.

Eles têm por dever praticar as boas ações para com o próximo,
combater a ambição, o orgulho, o erro e os preconceitos, lutar
incessantemente, sem tréguas, contra a ignorância, a mentira, a
falsidade, o fanatismo e o obscurantismo, praticar continuamente a
justiça. A prática das virtudes não é questão de qualidade dos
maçons, e sim cumprimento elementar do dever. A maçonaria socorre
o fraco e defende o oprimido, tem responsabilidade e deveres para
com a sociedade e os homens, combate os inimigos da humanidade,
tais como os hipócritas que a enganam, os pérfidos que a defraudam,
os ambiciosos que a usurpam e os corruptos e sem princípios que
abusam da confiança dos povos.
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Não se pode atribuir à maçonaria qualquer propósito impatriótico,
pois agride a inviolabilidade dos deveres do maçom para com a Pátria
e a soberania nacional. São Francisco de Assis implorou ao Grande
Arquiteto do Universo que faça da gente um instrumento em suas
mãos, de paz, amor, fé, esperança, caridade e luz.

O autêntico maçom tem consciência de que exerce uma ação da
própria natureza. Os seus ensinamentos e as suas práticas estão
ligados à verdade, e o seu corpo é um templo de Deus: pelo propósito
de servir, pela perfeição de seu caráter, por ser, em todos os tempos,
um autêntico e abnegado mestre, pela força da ação do seu amor ao
próximo e pela beleza que sempre irradiou. Basta olharmos o passado
e vislumbrarmos os maçons que fizeram a história. Como exemplo,
podemos citar: Voitare, Garibaldi, George Washington, Roosevelt e
Lincoln.

Uma das personalidades americanas mais admiradas no mundo,
Abrahan Lincoln afirmou: "A mais sublime de todas as instituições é a
maçonaria, porque prega e luta pela fraternidade, que cultiva com
devotamento; pratica a tolerância; e deseja a humanidade integrada
em uma só família, cujos seres estejam unidos pelo amor, dominados
pelo desejo de contribuir para o bem do próximo. E uma honra para
mim ser maçom".

Um dos astros do iluminismo foi o irmão Voltaire, que teve a
felicidade de afirmar: "A maçonaria é a entidade mais sublime que
conheci. E uma instituição fraternal, na qual se ingressa para se dar e
que procura meios de fazer o bem e exercitar a beneficência como um
dos processos para se conseguir a perfectibilidade objetiva. Seria
extraordinariamente esplêndido se a maioria dos gênios da ação e do
pensamento pertencesse à maçonaria".

No Brasil, citamos como grandes maçons: José Bonifácio de
Andrada e Silva, Joaquim Gonçalves Ledo, D. Pedro 1, Visconde de
Mauá, Frei Caneca, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Rui
Barbosa, Benjamim Constant, Castro Alves, Casimiro de Abreu, José
do Patrocínio, Manuel Luis Osório, Bento Gonçalves, Prudente de
Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da
Fonseca, Wenceslau Brás, Washington Luís e muitos outros.

Em Montes Claros, citamos Jayme Rebello, José Esteves
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Rodrigues, Demosthenes Rockert, Geraldo Athayde, Mário da Costa
Tourinho, Athos Braga, Antônio Lafetá Rebello, Arnaldo Athayde, Luiz
de Paula Ferreira, Georgino Jorge de Souza e muitos outros que
trabalharam e trabalham pela nossa cidade e região.

De nenhum importante acontecimento histórico do Brasil os maçons
estiveram ausentes. E inconteste a participação da maçonaria como
inteligência orientadora e operadora de movimentos que visaram à
liberdade do nosso povo. Os maiores eventos da nossa história foram
organizados pela maçonaria, dentro de suas lojas. Entre os grandes
eventos idealizados e operacionalizados pela maçonaria brasileira
podemos citar, para exemplificar, a Inconfidência Mineira, as
Revoluções Pernambucanas, a Independência do Brasil, a Abolição
das Escravatura, a Proclamação da República e a Revolução
Farroupilha. A libertação dos escravos no Brasil foi iniciativa de
maçons, um empreendimento da maçonaria.

E a Loja Maçônica honra a maçonaria universal, pois, em toda a sua
existência, trabalhou unicamente para servir a comunidade e seus
ideais de liberdade, de fraternidade e igualdade, propagando o
progresso com princípios éticos e honestos.

Sempre fomos um marco no desenvolvimento de nossa cidade e de
nossa região. Somos respeitados pelo nosso trabalho, e seus
membros são, em sua grande maioria, instrumentos de esperança no
futuro de nossa comunidade.

Assim, a Loja Maçônica Deus e Liberdade faz-se presente em
Montes Claros. Poderíamos enumerar diversos irmãos ainda vivos,
que, anonimamente: trabalharam e trabalham pelo nosso
desenvolvimento nessa loja instalada no Palácio Maçônico, situado na
Av. Mestre Fininha, 610, tendo hoje instalações amplas e modernas, a
qual tenho a honra de presidir.

Agradeço aqui a presença de representantes de potências
maçônicas, destacando em especial o poderoso irmão Hedison
Damasceno, soberano Grão-Mestre Adjunto do grande Estado de
Minas Gerais; do nosso irmão Durleno Barbosa, representante do
eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de Minas Gerais;
do nosso poderoso irmão Affonso Romildo Alves Brandão,
sereníssimo Presidente da Assembléia Legislativa Maçônica do
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Estado de Minas Gerais.
E uma dádiva de suma importância que marca a nossa

administração o imenso respeito que temos pela Assembléia
Legislativa. Foi uma grande honra receber esta homenagem em nome
do Conselho de Veneráveis do Norte de Minas e de todas as suas
lojas maçônicas filiadas e, em especial, a Loja Maçônica Deus e
Liberdade, neste templo do povo, onde nascem as leis que regem
nossos destinos.

Com satisfação, comunicamos que, nesta Casa Legislativa, há
Deputados que pertencem à Ordem Maçônica e a honra, porque são
honrados.

Invoco a proteção do Grande Arquiteto do Universo para afirmar que
levarei eternamente a lembrança de que, neste dia 3/8/2006, recebi,
com meus irmãos, uma justa homenagem do povo mineiro, por
intermédio da Assembléia Legislativa, que concedeu à Loja Maçônica
Deus e Liberdade, que, ainda neste ano, completará 74 anos de vida
e trabalho em prol de Montes Claros e da região Norte mineira. Que o
Grande Arquiteto do Universo, que é Deus, ampare e abençoe esses
guardiões da ordem, da liberdade e da fraternidade e do amor no solo
dos mineiros. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Coriolando Ribeiro Afonso
Boa tarde a todos. Exmos. Srs. Deputado Estadual Laudelino

Augusto, que, nesta solenidade, representa o Exmo. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres;
Sebastião Rocha, representante da Loja Maçônica Deus e Liberdade;
meu irmão Hedison Damasceno, Grão-Mestre Adjunto do Grande
Oriente de Minas Gerais; meu irmão Affonso Romildo Alves Brandão,
representante da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de Minas
Gerais; irmão Durleno Barbosa de Rezende, Grande-Secretário de
Interior, Política e Relações Públicas do Grande Oriente de Minas
Gerais; meu irmão Joaquim Dourado, Venerável da Loja Maçônica
General Moreira Sampaio; Janir Adir Moreira, Grão-Mestre da Grande
Loja Maçônica de Minas Gerais; Exma. Sra. Deputada Ana Maria
Resende, a quem rendemos e devolvemos esta homenagem, em
nome do Conselho de Veneráveis do Norte de Minas - para nós, é
uma grande honra; fui pego de surpresa há poucos minutos, pois o
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Presidente do Conselho de Veneráveis, Carlos Alberto Falcão, por
motivo de força maior, não pôde estar presente, e deram-me a
incumbência e a responsabilidade, uma grande honra, de falar em
nome das lojas maçônicas do Norte de Minas, por meio do Conselho
de Veneráveis do Norte de Minas; Deputada Ana Maria Resende,
agradeço em nome de todas as lojas e em nome do Conselho de
Vulneráveis do Norte de Minas -; Exmo. Sr. Jairo Ataíde, ex-Prefeito,
ex-Deputado, grande líder da região Norte mineira; meus irmãos a
quem cumprimento por meio dos irmãos grandes batalhadores pelo
progresso de Montes Claros: irmão Noélio, irmão Renê; estendo o
cumprimento a todos os irmãos. Aqui, apesar de poucas pessoas, a
representatividade é muito grande, pois temos líderes representantes
de todo o Norte de Minas, de várias lojas e, certamente, são centenas
de pessoas que se fazem representar nesta solenidade por esses
irmãos. Por isso, a Deputada Ana Maria engrandece ainda mais esta
solenidade trazendo grandes líderes que representam tantas pessoas.
Cumprimento de forma especial o coral, que nos abrilhantou com o
Hino Nacional. Como entusiastas, como brasileiros e como cidadãos,
deveríamos, todos dias ao levantar, cantar o Hino Nacional, pois falta
em nós, Sr. Presidente, o espírito da cidadania, da brasilidade maior.
A partir do momento que incutirmos em nossos corações o verdadeiro
espírito do brasileiro, o verdadeiro espírito do cidadão, certamente
haveremos de ter uma sociedade mais justa, menos desigual, em que
todos teremos a nossa vez e a nossa voz.

Senhores e senhores, diante da fala dos oradores que nos
antecederam, em especial do Venerável Sebastião Rocha, não nos
resta nada mais para falar sobre a maçonaria, pois ele muito bem
traduziu o seu significado. Resta-nos apenas agradecer esta
homenagem, a todos os irmãos, à Deputada Ana Maria, à Mesa.
Acreditamos que a sociedade só se tornará justa, só construirá a
justiça, só construirá a igualdade, só se fará representar legitimamente
com respeito a partir do momento em que todas as forças se unirem
em busca de um resultado maior, a justiça. A ordem maçônica, com o
lema "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", busca isso a todo
momento, enfim, busca construir o futuro, a igualdade, uma sociedade
de que nos possamos orgulhar, construir e disseminar o progresso
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para que tenhamos menos desigualdades e possamos ver as pessoas
alegres, felizes, merecedoras do título de brasileiro, de mineiro, de
norte-mineiro.

Quando se fala em Norte de Minas, na maioria dos discursos
ouvimos: o Norte de Minas é uma região miserável, uma região pobre.
Permito-me, Sr. Deputado, mudar um pouco esse conceito e dizer que
o Norte de Minas é uma região de grande potencial, de homens
probos, de homens dignos; ao Norte de Minas basta que consigamos
unir todos os esforços em busca da apropriação de sua
potencialidade, transformando-a em progresso, em igualdade, em
liberdade e em uma sociedade mais justa. E por isso que a maçonaria
se faz presente aqui hoje, mostrando sua cara para dizer que
estamos, com todas as lideranças, a cada dia, buscando essa
sociedade com qué sonhamos, essa sociedade que queremos.

Gostaria de dizer que esses homens de preto que aqui se
encontram são homens de bem, homens que sempre ajudaram a
construir o progresso com honestidade, lealdade, muito trabalho e,
acima de tudo, com grande respeito por todos. E isso o que queremos
e sonhamos. Sonhamos com o progresso do Brasil, de Minas Gerais e
sobretudo do Norte de Minas, sonho que certamente se transformará
em realidade a partir do momento em que sensibilizarmos todos. E
assim, caríssimo Presidente e caríssima Deputada Ana Maria
Resende, que muito tem feito pela nossa região, viemos aqui pedir:
unamos esforços, busquemos as potencialidades, busquemos uma
melhor distribuição de renda e uma maior igualdade social, mas sem
estar de pires na mão, olhando uns para os outros para dizer que
vamos porque temos potencial, que vamos porque nossa
potencialidade nos fará grandes, como já somos individualmente.
Quem sabe com a união desses esforços possamos transformar toda
uma região que dizem de miséria em uma região de progresso, de
igualdade, em uma região da qual todos nós nos orgulhemos?
Orgulho-me de ser norte-mineiro, certamente como todos esses
homens que aqui estão e seus familiares.

Por isso encerro minhas palavras pedindo a Deus, o grande
arquiteto do universo, que nos ilumine, que nos dê força, que nos dê
sabedoria e o discernimento de saber que somente a união de
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esforços nos permitirá construir urna sociedade mais justa, com
igualdade, liberdade e fraternidade. E isso o que a maçonaria sempre
prega, é isso o que a ordem maçônica sempre fará. Em nome do
Conselho de Veneráveis do Norte de Minas, em nome do nosso
Presidente Carlos Alberto Falcão, fica aqui o nosso agradecimento ao
Estado de Minas Gerais, porque esta Casa representa todos os
cidadãos do Estado de Minas Gerais; então, esta é uma homenagem
proposta pela Deputada, mas uma homenagem de todo o Estado de
Minas Gerais a essa ordem, a essa instituição que sempre honrará e
engrandecerá o Norte de Minas e toda Minas Gerais. Muito obrigado e
que Deus nos proteja.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado Laudelino Augusto, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Sebastião Rocha de uma placa alusiva a esta
homenagem. Solicitamos a estes que se posicionem no local da
cerimônia. A placa contém os seguintes dizeres: "Fundada em 18 de
setembro de 1932, a Maçonaria Deus e Liberdade, além de difundir os
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade entre os cidadãos de
Montes Claros, em muito contribuiu para o desenvolvimento e
engrandecimento do próprio Município, nas mais diversas áreas. A
justa e merecida homenagem da Assembléia Legislativa do Estado a
essa importante entidade pelos seus 74 anos, extensiva a todas as
lojas maçônicas do Norte de Minas Gerais.'.

o Sr. Presidente - Convido a Deputada Ana Maria Resende, para,
juntos, fazermos essa entrega.

- Procede-se á entrega da placa.
Apresentação Musical

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia
Legislativa, que, sob a regência de Guilherme Bragança, apresentará
as músicas "Hymne à Ia Nuit", de Rameau, e "Nona Sinfonia", de
Beethoven.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Prezados Srs. Sebastião Rocha, representante da Loja Maçônica
Deus e Liberdade; Coriolando Ribeiro Afonso, Presidente do Conselho
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Venerável do Norte de Minas, representando o Sr. Carlos Alberto de
Campos Falcão; Hedison Damasceno, Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente de Minas Gerais; Affonso Romildo Alves Brandão,
Presidente da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de Minas
Gerais; Durleno Barbosa de Rezende, Grande-Secretário de Interior,
Política e Relações Públicas do Grande Oriente de Minas Gerais;
Joaquim Dourado, Venerável da Loja Maçônica General Moreira
Sampaio; Janir Adir Moreira, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais; Exma. Sra. Deputada Ana Maria Resende, autora do
requerimento que deu origem a esta solenidade; senhoras e senhores.

No momento presente da humanidade, mais uma vez submetida a
desentendimentos e a beligerância, com suas funestas
conseqüências, permanece atual e necessário o princípio maçom da
fraternidade universal.

Esta lição de tolerância e sabedoria, associada à investigação da
verdade, tem sido, há mais de sete décadas, ministrada pela Loja
Deus e Liberdade, presença decisiva no desenvolvimento de Montes
Claros e de todo o Norte de Minas. Graças ao seu surgimento,
restaurando várias lojas regionais, atuam hoje em todo o Norte do
Estado mais de 50 lojas maçônicas, no rastro pioneiro da oficina
montes-clarense. Praticamente todas as áreas e segmentos sociais
têm sido beneficiados pela ação de seus membros: da saúde à
educação, do esporte à agropecuária e à indústria.

As famílias carentes, em especial, têm sido objeto de sua filantropia,
seguindo o princípio de promoção da solidariedade e da justiça, meta
essencial do maçom enquanto construtor de uma sociedade melhor. O
Brasil e o mundo têm importantes capítulos de sua história política e
cultural construídos por notáveis personagens que tiveram seu caráter
lapidado no convívio maçônico.

E assim que nos lembramos de Simon Bolívar e de Abraham
Lincoln, construtores do continente americano, de Shakespeare,
Voltaire e Mozart, além de Charles Chaplin, criadores dos mais
decisivos momentos da arte ocidental.

No Brasil, Caxias, José de Alencar, o Barão do Rio Branco, Rui
Barbosa, Teófilo Otôni, além de uma boa parte de nossas Presidentes
da República, que trouxeram à vida do País os ideais presentes em
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sua busca de transformação do ser humano e da sociedade.
Maçons, em todas as partes do mundo, representando todas as

classes sociais e todas as religiões, vêm erguendo uma humanidade
mais igualitária e democrática, mesmo sofrendo assaltos da
intolerância alheia. Inspirados nos antigos construtores de templos,
querem constituir uma associação internacional de homens dedicados
à paz, à harmonia e à afeição fraterna.

Pelo reconhecimento a todos esses anos de aperfeiçoamento de
seus membros, dedicados às boas obras e ao bem-estar de toda a
população norte-mineira, esta Casa homenageia a Loja Deus e
Liberdade e suas importantes congêneres na região.

Que esta ação continue e se amplie, mostrando ao mundo a
necessidade da liberdade e do mútuo respeito, demonstrando que não
existe direito sem a correspondente prestação de deveres, nem
privilégios sem retribuição ao planeta e a seus habitantes.

O equilíbrio, a moderação e o bom-senso historicamente
demonstrados pela maçonaria haverão de iluminar o mundo e os
homens, especialmente na época atual. A Presidência agradece a
presença dos convidados.	 -

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 7, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 2/8/2006
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Roberto Ramos, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Paulo
Cesar, por indicação da Liderança do BPSP) e Weliton Prado
(substituindo o Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança
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do PT ), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Desembargador Gercino José da
Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão
Especial de Combate à Violência no Campo, confirmando sua
presença na reunião da Comissão a realizar-se no dia 318/2006, em
Lagoa Grande; dos Srs. Lourival Magalhães, Secretário Particular do
Governador da Bahia, publicado no "Diário do Legislativo" de
20/7/2006; Márcio Nunes, Presidente da Copasa-MG, do Cel. PM
Eduardo Mendes de Sousa, Chefe do Estado-Maior da PMMG; e do
Sr. Antônio de Pádova Marchi Júnior, Corregedor-Geral do Ministério
Público de Minas Gerais, publicados no "Diário do Legislativo" de
29/7/2006. Passa-se à 3? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira em que
solicita à Comissão pedido de providência com relação aos maus-
tratos sofridos pelos detentos da cadeia pública de Pompéu; Durval
Angelo (4) em que solicita audiências públicas, com os convidados
que menciona, em Alfenas, destinada a obter esclarecimentos sobre
denúncias de prática de maus-tratos sofridos pelos presos em
cumprimento de pena na Penitenciária Regional de Três Corações;
em Ouro Preto, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal local, para se tratar de assunto referente à
denúncia de violência praticada por policiais desse Município; em
lbirité, para se debater a situação de dois alunos da Escola Estadual
Gyslaine de Freitas Araújo, em razão de determinação da Diretora da
escola, Sônia Fonseca, ter impedido a entrada deles nesse
estabelecimento de ensino desde o último dia 19/5/2006; e nesta
Capital, para se debater a situação de 60 educadoras infantis que
teriam sido punidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em
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razão da participação em greves nos meses de janeiro e maio deste
ano. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Rogério Correia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/8/2006, as seguintes

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

João Moreira de Carvalho, ocorrido em 17/7/2006, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Aurélio Dias da Silva, ocorrido em 17/7/2006, em Fatos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Antônio Milton Saltes, ocorrido em 3/8/2006, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 272 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/8/2006
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 Doutor Viana - Palavras do
Deputado Carlos Pimenta - Palavras do Sr. Helton Freitas - Exibição
de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Rêmolo Aloise - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Viana -

Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico.
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 Laudelino Augusto, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à

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

A locutora - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Maurício Leão de Rezende, Presidente do Conselho Regional de
Medicina; Jésus Almeida Fernandes, Vice-Presidente da Associação
Médica Brasileira; Deputados Doutor Viana e Carlos Pimenta, autores
do requerimento que deu origem a esta homenagem; e Helton Freitas,
Diretor-Presidente da Unimed-BH.

Registro de Presença
A locutora - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Dra.

Cláudia Borém Pimenta de Figueiredo, representante da Unimed
Regional de Montes Claros e Diretora Comercial e Provimento de
Saúde; e dos Exmos. Srs. Dr. Garibalde Júnior, Diretor Administrativo-
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Financeiro da Unimed-BH; Dr. Paulo Eugênio de Tarso Meira Borém,
Diretor Comercial da Unimed-BI-I; Dr. Thales Moita, médico e Diretor-
Presidente da Maternidade Otaviano Neves; Dr. Heli de Paula Freitas,
Vice-Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, Diagnóstico e
Imagem; Dr. Cristiano Mana Machado, Presidente do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais; Dr. Luiz Otávio de Andrade, Diretor de
Provimento e Saúde da Unimed-BH; e Dr. Reginaldo de Araújo,
Diretor-Presidente da Unimed-BH.

Destinação da Reunião
A locutora - Destina-se esta reunião a homenagear a linimed-13H

pelo transcurso de seus 35 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana
Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 1-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, colega médico,
representando o Exmo. Sr Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Casa; meu prezado amigo Dr. Helton Freitas, Diretor-Presidente da
Unimed-BH, na pessoa de quem queremos saudar a todos os
Diretores, membros e funcionários dessa renomada instituição; Exmo.
Dr. Maurício Leão de Rezende, nosso Presidente do Conselho
Regional de Medicina, que muito nos honra com sua presença; e Dr.
Jésus Almeida Fernandes, representando a Associação Médica
Brasileira. Quero também cumprimentar meu colega médico, o
Deputado Carlos Pimenta, também autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; todos os presentes; imprensa; e os
telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia.

Hoje esta Casa Legislativa está em festa, pois estamos participando
de um momento único em que todos nós homenageamos uma das
mais renomadas empresas do Brasil: a Unimed-BH, aqui tão bem
representada por seu Presidente, Dr. Helton Freitas, diretores,
funcionários, médicos associados, usuários e amigos.

Sinto-me honrado em poder saudar e parabenizar a eficiente equipe
da Unimed-13H pelos 35 anos de excelentes serviços prestados.
Justificando tudo isso, apresentei requerimento, também assinado
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pelo nobre colega Carlos Pimenta, solicitando a realização desta
reunião especial, ocasião em que foi aprovado pela unanimidade dos
colegas Deputados presentes naquela reunião. E o reconhecimento
aos 35 anos de existência dessa instituição, que merece todo o nosso
apoio, respeito e congratulações pela excelência de empresa
prestadora de serviços suplementares ou complementares de
assistência médica e hospitalar.

Fundada em 1 Q/4/71, a Unimed-BH Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda. tem como objetivos principais oferecer trabalho ao médico
cooperado e atendimento de qualidade, que leve satisfação plena aos
seus clientes.
A Unimed-BH é líder exponencial no segmento de saúde

suplementar de Minas Gerais, além de ser a maior operadora de
planos de saúde do Complexo Cooperativo Unimed, que é constituído
por 385 Unimeds em todo o País. São em torno de 600 mil clientes
localizados em 17 municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Pelo grande alcance e qualidade, além da busca constante
do desenvolvimento com competência e eficiência, posso afirmar, sem
sombra de dúvida, que a Unimed-BH é o melhor plano de saúde do
nosso Estado, como também um dos melhores do Brasil.

Como prova dessa qualidade, posso dizer que, entre as operadoras
de planos de saúde, a Unimed-BH está em terceiro lugar no Brasil. Só
estão na frente da Unimed-BH empresas que se encontram no eixo
Rio-São Paulo ou que tenham atuação nacional, segundo a edição
deste ano do anuário Melhores e Maiores, da 'Exame". Também, de
acordo com o referido anuário, a Unimed-BH alcançou a sétima
posição entre as melhores empresas da categoria Serviços Diversos,
e ainda se consagrou como a maior geradora de riqueza por
empregado entre as operadoras de planos de saúde.

A Unimed-BH também completou quatro anos consecutivos de
destaque entre as melhores, segundo o mesmo anuário da "Exame".

Neste mês de agosto, a Unimed-BH foi escolhida como uma das três
finalistas regionais do Prêmio Aberje na categoria Campanha de
Comunicação de "Marketing", considerado o mais importante na área
de comunicação empresarial do País. Desde já, desejo muito sucesso
à empresa, além de parabenizá-la por esse importante destaque. A
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Unimed-BH diz em seu "site" que pretende ser referência como
sistema sustentável de soluções em saúde até o ano de 2015. Arrisco
dizer que esse compromisso será atingido brevemente.

Senhoras e senhores, poderia passar grande parte desta noite
citando aqui os feitos, as honrarias e homenagens recebidas pela
Unimed-BH, ao longo de seus 35 anos de existência. A qualidade de
uma empresa é medida pela competência de sua equipe de
funcionários e corpo diretor. Quero parabenizar, na pessoa do Dr.
Helton Freitas, seu Diretor-Presidente, toda a diretoria e os
funcionários dessa conceituada empresa de agora e de antes.

Finalizando, peço que a sociedade e todos os seus segmentos
façam uma profunda reflexão sobre o imprescindível e salutar papel
da Unimed-BH em nossas vidas, principalmente por tratar-se do fator
saúde, tão essencial a todos.

Agradeço ao Presidente desta Assembléia Legislativa Deputado
Mauri Torres, e à Mesa Diretora a oportunidade de prestar esta
honraria a tão valorosa empresa de Minas Gerais. Revelo o meu
orgulho em ser médico do Sistema linimed, pela Unimed de Minas
Gerais, da minha cidade de Curvelo. Tenho grande felicidade em ser
amigo e parceiro da sempre "Top of Mmd" Unimed-BH, 35 anos de
excelentes serviços e a melhor saúde suplementar em Minas Gerais.
Parabéns à querida Unimed-BH. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta
Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise; Dr. Helton Freitas, na

pessoa de quem tomo a liberdade de cumprimentar os demais
Diretores, Dr. Garibaldi, Dr. Luís Otávio, que recentemente recebeu a
comenda maior desta Casa, a Medalha do Mérito Legislativo, Or.
Paulo Borém; na pessoa da diretoria, cumprimento os mais de 5 mil
médicos cooperados, nossos mais de 600 mil clientes e os mais de
2.200 funcionários da Unimed de Belo Horizonte; Sr. Presidente do
Conselho Regional de Medicina, Dr. Maurício Leão de Rezende; Dr.
Jésus Almeida Fernandes, Vice-Presidente da Associação Médica
Brasileira; quero cumprimentar nosso colega médico, Deputado
Doutor Viana; Dr. Célio Moreira também está presente.

E com grande satisfação que esta Casa presta uma homenagem tão
importante a uma das maiores instituições deste país, a Unimed Belo
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Horizonte. Meus senhores, minhas senhoras, quero também
cumprimentar as Unimeds do interior de Minas, na pessoa da Dra.
Cláudia Borém, minha esposa, representando a Unimed de Montes
Claros. Colegas médicos aqui presentes, tenho o orgulho e a
satisfação de pertencer a essa cooperativa.

Ao surgir, em 1971, no bojo de um movimento nacional das
entidades da categoria médica, a Unimed-BH, hoje completando 35
anos de atividade, vinha criar uma relação direta entre os médicos e
seus clientes. Sem finalidade lucrativa e de propriedade coletiva,
tornou-se uma opção mais democrática para a população, em face
dos custos do mercado da medicina privada, ao mesmo tempo em
que promovia a defesa econômica e social de seus médicos
cooperados. Desde então vem enfrentando, com enorme sucesso,
uma realidade constituída pelos custos altos da assistência médica
afetada pelo progressivo envelhecimento populacional e pela rapidez
com que novas tecnologias têm transformado a medicina.

Sua rápida expansão, atingindo enorme segmento da população e
abrigando significativo número de cooperados, constitui hoje motivo
de segurança para os habitantes de Belo Horizonte e do Estado na
inadiável questão da saúde familiar.

A Unimed-BH tornou-se modelo de uma instituição forte, capaz de
administrar seus recursos com eficiência e responsabilidade. E o mais
importante: suas conquistas voltam-se para o bem comum, com a
participação direta de seus associados. Não somente para atender
aos dispositivos constitucionais que determinam o apoio e o estímulo
à organização do cooperativismo e de outras formas de
associativismo, mas principalmente por acreditar na causa
transparente do cooperativismo é que a Assembléia de Minas abraça
e homenageia a Unimed-BH.

Ao se voltar para toda a comunidade, além de seus próprios
associados, levando-lhes importantes ações não só por meio de
programas de saúde preventiva como de atividades culturais e
esportivas, a Unimed vem demonstrando uma alta responsabilidade
ética e democrática.

Quando todos se empenham e participam, chegamos mais
facilmente aos nossos objetivos. Essa é a lição do associativismo, ao
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juntar empenho individual, solidariedade e cidadania, virtudes
indispensáveis ao momento presente do País.

Uma nação desenvolvida satisfaz as aspirações e necessidades de
seu povo pela ajuda mútua, pela eqüidade e pela responsabilidade de
todos.

Neste mundo globalizado e competitivo, gerador de injustiças e
contrastes sociais, o cooperativismo é um eficaz instrumento de
distribuição de renda e de promoção da ascensão econômica.

Quando se volta para o âmbito da saúde, vista como bem-estar da
maioria dos cidadãos, uma cooperativa como a Unimed-BH torna-se
importante promotora da cidadania.

Estes 35 anos de profunda sintonia com a vida dos mineiros,
especialmente os de sua Capital, têm de ser festejados e amplamente
anunciados.

Ao fazê-lo publicamente, esta Casa Legislativa, a Casa do povo de
Minas Gerais expressa a satisfação e a vontade do povo que
representa.

Sr. Presidente, senhores médicos, senhores Diretores, para nós é
motivo de muita honra, num momento magno e sublime desta reunião
solene, porque estamos acompanhando a ascensão da Unimed há
vários anos. Somos testemunhas do esforço do Dr. Emerson Fidélis
desde que assumiu a Unimed, juntamente a essa diretoria, dando
seqüência ao trabalho que iniciou alguns anos atrás.

A Unimed de Belo Horizonte hoje se transforma nessa grande
potência e consolida esse focal de destaque e liderança, com
participação e trabalho eficientes. Um trabalho objetivo dessa
diretoria.

Temos a certeza absoluta de que a Unimed de Belo Horizonte já tem
a preferência do povo mineiro dentro do cooperativismo, dos planos
de saúde. Ela irá consolidar-se efetivamente, mostrando a sua força e
conquistando, cada vez mais, os nossos clientes, sempre honrando os
seus compromissos e representando, com dignidade e transparência,
os seus mais de 6 mil médicos cooperados.

Para nós é motivo de muita alegria estar aqui hoje. Nós, que
acompanhamos a história da Unimed de Belo Horizonte e que aqui
estamos para testemunhar o exemplo que a Unimed nos está dando.
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Somos testemunha da pujança dessa grande cooperativa. Ela está
entre as maiores empresas do País. A maior de Minas Gerais.
Certamente, esta Casa sente-se honrada em poder homenagear a
nossa Unimed.

Quebrando o protocolo, peço ao Presidente licença para ceder
aparte ao Deputado Célio Moreira, que faz parte da nossa Comissão
de Saúde, para dar o seu testemunho sobre o trabalho da Unimed-BH.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Agradeço o aparte do nobre
colega Deputado Carlos Pimenta. Quero cumprimentá-lo, assim como
ao Deputado Doutor Viana, que são os propositores desta honrada e
merecida homenagem aos 35 anos da Unimed. Gostaria ainda de
cumprimentar o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, e o Dr. Teimo,
na pessoa do qual cumprimento todos os médicos associados e
funcionários.

Gostaria de destacar a minha alegria de participar desta
homenagem à Unimed-BH. Deputado Carlos Pimenta, confesso a V.
Exa. que a homenagem prestada hoje à nossa querida Unimed vem
fazer justiça aos serviços que ela vem prestando nestes 35 anos. Isso
mostra a Minas Gerais - aliás, esta reunião está sendo transmitida ao
vivo para mais de 200 cidades do Estado de Minas Gerais - que a
Unimed tem demonstrado responsabilidade e respeito para com os
seus cooperados, funcionários e fornecedores. Mais do que justo,
porque isso mostra uma cooperativa que está no Brasil em 32 lugar.
Trata-se de uma medicina de qualidade.

Nós, Deputados, e funcionários desta Casa, sentimos muita alegria
e alívio com o retorno do convênio com a Unimed, que nos trouxe uma
segurança muito grande. Estar com a Unimed é estar seguro.

Quero cumprimentar o Dr. Teimo e o Dr. Emerson pelo excelente
trabalho que vêm fazendo da Unimed esse gigante para o Brasil e
para o Estado de Minas Gerais.

Portanto, não poderia deixar de registrar a minha alegria e deixar o
meu abraço na participação desta homenagem à nossa querida
Unimed. Parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Célio Moreira.
Termino registrando a presença do Dr. Roberto Porto Fonseca,

Diretor Médico do Ipsemg. Gostaria ainda de cumprimentar o Dr.
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Helton Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH, na pessoa do qual
agradeço a presença de todos.

Mais uma vez, renovamos a nossa alegria e satisfação em poder
apresentar, juntamente com o Deputado Doutor Viana, o requerimento
que deu origem a esta reunião, em que o povo de Minas faz justiça à
maior cooperativa médica de Minas Gerais e uma das maiores do
País. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Helton Freitas
Exmo. Sr. 1 9-Vice-Presidente desta Casa, Deputado Rêmolo Aloise,

representando o Exmo. Presidente Mauri Torres; Dr. Maurício Leão de
Rezende, nosso Presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais; Dr. Jésus de Almeida Fernandes, Vice-
Presidente da Associação Médica Brasileira; Deputado Carlos
Pimenta, nosso colega, autor do requerimento para a realização desta
reunião, juntamente com o Deputado Doutor Viana, batalhador, nesta
Casa, pelas questões da saúde, cumprimento os médicos cooperados
aqui presentes, na pessoa dos quais cumprimento os 4.500 médicos
cooperados que formam a Unimed-BH; os colaboradores, que
dedicam seu trabalho à construção da Unimed-BH; os nossos clientes,
que constituem a razão de ser da cooperativa e nos impulsionam na
busca da excelência e da inovação; os parceiros da rede credenciada;
os dirigentes das entidades médicas e do sistema cooperativista aqui
representadas. Senhoras e senhores, boa noite.

E com grande emoção e com humildade que me dirijo a todos neste
momento. Afinal, o que está em pauta nesta noite são 35 anos de
lutas, de conquistas e de cooperação dos médicos mineiros.

A Unimed-BH, que surgiu como Mediminas, em abril de 1971, foi a
primeira cooperativa de trabalho médico do Estado e tornou-se um
marco do cooperativismo em Minas Gerais, além de ser a maior e
uma das mais sólidas do País, no seu segmento. Essa trajetória não
se resume a um "case" de sucesso corporativo. Antes de tudo, é um
exemplo do que se pode alcançar com o espírito coletivo, democrático
e ético, que tanto se pede nestes dias.

Numa época em que a ditadura impunha a mudez pelas armas ou
pelo medo, foi preciso coragem para reunir pessoas, denunciar o
aviltamento da prática médica e discutir um modelo de organização do
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próprio trabalho, tendo como fundamentos o debate, o voto, a
eqüidade entre os participantes, o patrimônio comum. E também foi
necessário ousar para transformar esse modelo em realidade, abrir as
portas e se apresentar ao mercado como opção viável para o acesso
a uma medicina de qualidade.

Felizmente, a coragem e a ousadia dos pioneiros encontraram solo
fértil em Minas Gerais. E a vivência cooperativista alterou, de maneira
definitiva, o fazer da medicina neste Estado.

Atualmente, 62 singulares Unimeds estão presentes em todas as
localidades mineiras. Mobilizamos 15 mil médicos cooperados e hoje
somamos, em Minas Gerais, 2 milhões de clientes. Para além do
sistema Unimed, o cooperativismo médico está presente nos hospitais
e em outros locais de trabalho, organizando e fortalecendo a categoria
no relacionamento com os compradores dos seus serviços. Refiro-me
ao Fencom, sistema particular, que teve origem em Belo Horizonte e
hoje se expande em todo o País, organizando o trabalho médico.

A Unimed-BH também se fortaleceu nesse período. Foi exatamente
o nosso compromisso permanente com a qualidade e com os
clientes - compromisso esse sustentado por todos os que têm atuado
junto à Unimed-BH ao longo dos seus 35 anos - que fez da
cooperativa uma referência no setor de saúde mineiro e, mais
recentemente, o que a consolidou como uma das melhores e maiores
operadoras de planos de saúde do País.

Portanto, atendemos a 600 mil clientes em 17 Municípios da Grande
BH, além de 30 mil clientes de outras Unimeds, que, mensalmente,
procuram assistência em nossa rede. Tal volume de clientes contribui
para aliviar as pressões por acesso ao sistema público de saúde. E
verdade que retiramos do acesso ao sistema público de saúde 600 mil
pessoas, o que é significativo para aliviar a tensão pela demanda do
sistema público da Região Metropolitana.

Geramos mais de 2.200 empregos diretos, sem contar as
oportunidades de trabalho criadas nos 240 hospitais, clínicas e
laboratórios credenciados e em cerca de 3.800 consultórios médicos,
onde atuam os nossos cooperados. Realizamos 4 milhões de
consultas, 11 milhões de exames e 100 mil internações todos os anos.

Nossa operação injeta mais de R$625.000.000,00 por ano no
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mercado local de saúde e contribui, de forma inequívoca, para a
viabilidade da rede metropolitana. Um dos esteios da rede
metropolitana de atenção à saúde, seja pelo sistema complementar,
seja pelo sistema público, é seguramente a Unimed-BH.

Sabemos que a Unimed está presente até mesmo na vida de quem
não é nosso cliente, nosso colaborador, nosso cooperado ou nosso
parceiro. Cientes do papel que exercemos, buscamos o diálogo e a
cooperação com o poder público. Promovemos o debate com o
Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar e,
em especial, vimos construindo uma produtiva parceria público-
privada com a Secretaria Municipal de Saúde, para otimizar recursos,
transferir experiências, potencializar ações de caráter educativo e
avançar na direção de um sistema de saúde verdadeiramente único
em nossa área de atuação.

Além de investir, em caráter permanente, no desenvolvimento da
nossa equipe e na melhoria de nossos processos e serviços, estamos
estimulando, de forma pioneira, a qualificação da rede hospitalar de
Belo Horizonte. O objetivo desse programa inovador, que oferece
recursos e apoio técnico, é dotar todos os serviços de certificados de
qualidade e acreditação nos próximos anos, assegurando atendimento
diferenciado a todos os seus pacientes, não apenas aos clientes da
Unimed. No momento em que a Unimed investe na melhoria da
qualidade dos hospitais, estamos investindo na saúde de toda a nossa
população, independentemente de o convênio ser Unimed ou não.

Investimos também em um conjunto de serviços próprios que
complementam nossa rede credenciada e, em pouco tempo,
consolidaram-se como referência de qualidade e gestão. Para os
próximos três anos, novos investimentos estão previstos, seja para
aliviar a demanda por atendimento de urgência e emergência - a
Unimed tem o projeto de construir um pronto-atendimento, com 200
leitos -, seja para ampliar a oferta de consultas e reduzir os custos dos
cooperados com a manutenção dos consultórios. Esses novos
serviços são essenciais para modernizarmos a lógica da atenção à
saúde.

Ampliamos, ainda, nossa atuação para a comunidade ao criarmos o
Instituto Cidadania Unimed-BH. Entre os programas desenvolvidos,
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um dos mais consistentes é o que incentiva a cultura, contribuindo
para a realização de espetáculos locais e viabilizando a vinda de
produções de outros Estados.

E com esse olhar, atento aos impactos sociais de nossa atividade,
que vemos o setor de saúde aproximar-se de um impasse em âmbito
mundial. As mudanças demográficas, a complexidade do quadro
sanitário, as novas demandas da sociedade, o avanço científico e
tecnológico evidenciam os recursos finitos para o custeio dos serviços
de saúde e tornam urgente revermos o modelo dominante na atenção
à saúde.

Entendemos que já não basta oferecer aos cidadãos o acesso à
assistência médico-hospitalar de alta qualidade. E preciso integrá-la
em um projeto de saúde, envolvendo ações preventivas e a promoção
de condições saudáveis de vida. A Unimed-13H se prepara para mais
esse salto de qualidade, visando a um sistema de saúde mais efetivo,
humanizado e sustentável, comprometido com as pessoas e com a
sua qualidade de vida. E assim que vemos o futuro e é nessa direção
que começamos a construí-lo.

Por tudo isso, muito nos honra receber o reconhecimento desta
Casa Legislativa pelos serviços prestados aos mineiros e, sobretudo,
ter a confiança dos senhores parlamentares, dos servidores e de suas
famílias, como clientes que são da Unimed-BH.

Agradeço, ainda, aos Deputados Doutor Viana e Carlos Pimenta a
iniciativa desta homenagem. Agradeço a todos vocês a presença e a
participação, não apenas nesta noite, mas em todos os dias da
trajetória da Unimed-BH. Destaco, especialmente, a liderança dos
colegas que me precederam na posição de Presidente e empenharam
seu nome, seu trabalho e anos de suas vidas para o sucesso da
Cooperativa. São os Doutores Emerson Fidelis Campos, Francisco
José Neves e Lucas Vianna Machado, além da memória do Dr. Nilo
Marciano de Oliveira. Expresso aqui o meu desejo de que o ideal
cooperativista se fortaleça e continue a nos inspirar, a todos, pelos
próximos 35 anos.

Muito obrigado e boa-noite!
Exibição de Vídeo

A locutora - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
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institucional da tJnimed-Bl-l.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado Rêmolo Aloise, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega ao
Sr. Helton Freitas de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: "Primeira experiência de cooperativismo
médico em Minas Gerais, a Unimed-BH foi fundada em 1971, sem
finalidade lucrativa, tendo como principal objetivo a defesa econômica
e social dos médicos cooperados. Hoje em dia, líder absoluta de
mercado, ela conta com a maior e melhor rede credenciada do
Estado, prestando atendimento a quase 600 mil clientes. A justa e
merecida homenagem do parlamento mineiro a esta importante
organização, que tem seu nome fortemente associado a
características como qualidade e solidez, pelos seus 35 anos de
sucesso.". Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado
pela equipe do Cerimonial.

O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os Deputados Carlos
Pimenta e Doutor Viana para participarem da entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Helton Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH;
Maurício Leão de Rezende, Presidente do Conselho Regional de
Medicina; Jésus Almeida Fernandes, Vice-Presidente da Associação
Médica Brasileira; Deputados Carlos Pimenta e Doutor Viana, autores
do requerimento, e Deputado Célio Moreira.

Cumprimentamos também a Sra. Marylurdes Lana Reis, esposa do
homenageado, e a Sra. Cláudia Pimenta, esposa do Deputado Carlos
Pimenta, representante da Regional de Montes Claros.

Estendemos nossos cumprimentos aos Diretores da Unimed-BH
Luiz Otávio Garibalde Mortoza e Paulo Borém, aos conselheiros
técnicos e membros dos comitês, em nome da Sra. Cleonice Crispim,
funcionária mais antiga da família Unimed.

Senhoras e senhores, a vida política neste parlamento nos traz
algumas surpresas. Inicialmente, peço licença aos meus nobres
colegas para quebrar o protocolo e não ler o que foi preparado pela
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assessoria desta Casa. Quando os Deputados falam sobre um
determinado assunto, aquele que fala por último, geralmente, repete o
que já foi dito. Assim sendo, para não ser cansativo... Você está rindo,
não é, Roberto? Com suas dificuldades lá do lpsemg, mas isso faz
parte da nossa vida política. Deputado Doutor Viana, Deputado Carlos
Pimenta, em 1997 eu era 1-Secretário desta Casa. Esta Casa tem
quatro Deputados de quarto mandato, e eu sou um deles. Nosso
querido Agostinho Patrús gostaria de implementar nesta Casa uma
medicina que estivesse na questão privada. Temos um corpo de
médicos e funcionários que atendiam a todos os funcionários desta
Casa. Eu, como 1-Secretário, tive o prazer de assinar o primeiro
convênio com a Unimed, e começamos uma grande jornada, que se
completa: dez anos com intervalo de um ano.

O que quero ressaltar é a luta do Carlos e do Viana. Eu, como
médico, ocupei todos os cargos desta Casa, menos o de Presidente, e
espero que o futuro me dê essa oportunidade. Lembro-me,
representando a Mesa desta Casa - O Marcos está ali de cabeça
baixa -' nós quebramos o protocolo de fazer o pregão para a
assistência médica da Assembléia. Só faltaram excomungar-me. Os
funcionários chegaram a meu gabinete e disseram o seguinte:
Mexam em nossos salários, mas não mexam naquilo que temos de

melhor". Eu, como médico, dono de hospital... Em 1Q/4/71, Roberto,
formei-me em medicina. Sou mais velho do que a Unimed, que foi
criada em dezembro de 1971, são 35 anos de convívio. E vou falar o
quê? São 11 mil segurados. Tenho esses dados todos. Sou o
Deputado mais antigo ou menos jovem do que aqueles que estão
aqui, conheço essa história toda. Então, se 11 mil pedem que nos
tirem o salário, mas não nos tirem a Unimed...

Mas tem coisas na vida a que você só dá valor quando perde.
Houve uma nova discussão, afastei-me do processo e entreguei-o aos
demais para que retornassem a Unimed a esta Casa. Tenho certeza
absoluta de que o preço não foi tudo, porque, Doutor Viana, desta
tribuna onde nós temos o poder, dizia que saúde não tem preço. Não
é, Doutor Viana? A Unimed tem defensores nesta Casa, tem mais 10
Deputados. Gostaria de dizer ao Helton que, em 35 anos, ele é o 59
Presidente. Preocupei-me. Eu disse: como é que o Helton chegou a
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Presidente? Quando subiu àquela tribuna, com a experiência que
tenho, notei uma voz tranqüila, calma, serena. Acho que ele tornou-se
Presidente pelo valor da sua tranqüilidade e pela firmeza das suas
palavras. A Unimed está muito bem representada. Que Deus o
conduza! Porque plano de saúde não é para qualquer um. E coisa
difícil. Tanto é que sabemos de quantos e quantos começam e não
terminam. E 35 anos não são um dia, são uma quilometragem muito
grande.

Gostaria de lançar um "slogan" aqui hoje. Tenho vários quilômetros
pela vida. Você olha aquelas placas que dizem: "Fique tranqüilo, aqui
tem Unimed". Gostaria de lançar um "slogan", mas com direitos
autorais: "Não fique tranqüilo, aqui não tem Unimed".

Muito obrigado e parabéns a todos. Que Deus os proteja.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença de
convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição de
8/8/2006.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15? LEGISLATURA, EM 18/7/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Sargento Rodrigues e Sávio Souza Cruz (substituindo este
ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
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 Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à 3? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues
em que solicita sejam encaminhados ofícios ao Governador do Estado
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de Minas Gerais, às Secretárias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Governo e ao Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho, Líder do
Governo na Assembléia Legislativa, dando ciência de leis aprovadas
pela Assembléia Legislativa de Goiás, em maio de 2006, que prevêem
reajustes salariais para os policiais e bombeiros militares desse
Estado, com aumento gradativo. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Sargento Rodrigues, Presidente - Jô Moraes - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.685/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n Q 2.685/2005
tem por objetivo alterar a Lei n2 15.424, de 30/12/2004, que dispõe
sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/10/2005, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para exame. A requerimento
do Deputado Leonardo Quintão, o projeto foi também distribuído á
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição com a Emenda n 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer, tendo
em vista a aprovação, em Plenário, de requerimento apresentado pelo
Deputado Miguel Martini.

Fundamentação

Lei
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O projeto em análise modifica a Lei n9 15.424, de 30/12/2004, que
dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A alteração proposta visa a consolidar na referida norma os
benefícios fiscais previstos em legislação federal e estadual esparsa,
bem como a esclarecer alguns pontos da citada lei que suscitam
dúvidas nos usuários e nos Oficiais de Registro.

Para tanto, a proposição em análise modifica os arts. 79 , 8, 15, 16,
20 e 27 e as Tabelas 1 e 4, constantes do anexo daquela norma.

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que os emolumentos em
questão têm sido considerados taxas pela jurisprudência dominante,
do ponto de vista de sua natureza jurídica, na medida em que são
exigíveis pela prestação efetiva de serviço público específico e
divisível, prestado pelo particular delegatário. Como tal, devem
obedecer aos princípios e às normas constantes no Sistema Tributário
Nacional, definido no Capítulo 1 do Título VI da Constituição Federal.

"In casu', a consolidação e a implementação das isenções e
reduções de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária na lei
específica, que é a Lei n g 15.424, de 2004, atendem à determinação
do art. 150, § 6, da Constituição da República, que estabelece que
qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas
ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei específica -
federal, estadual ou municipal - que regule exclusivamente as
matérias anteriormente mencionadas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

Assinale-se, ainda, que o projeto não promove nenhuma inovação
de vulto, uma vez que consolida os benefícios fiscais previstos em
legislação federal e estadual esparsa e esclarece alguns pontos da
citada lei que suscitam dúvida nos usuários e nos delegatários do
serviço de registro, não implicando aumento de emolumentos.

Observamos, portanto, que a proposição em exame atende aos
interesses da administração pública, possibilitando a eficiência na
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prestação dos serviços públicos notariais e de registro com
observância da técnica legislativa ao consolidar normas jurídicas, bem
como aprimora a legislação pertinente à matéria em análise, razão
pela qual esta Comissão opina pela aprovação da matéria.

Por fim, consideramos acertada a supressão, por meio da Emenda
n2 1, da expressão 'ficando sem efeito qualquer outra legislação sobre
o assunto" do art. 69 do projeto. A referida expressão é desnecessária,
uma vez que a Constituição da República já estabelece, em seu art.
150, § 6, que isenção relativa a taxas só poderá ser concedida
mediante lei específica.

Transcrevemos, a seguir, trecho do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça em que se justifica a medida proposta:

"Ademais, com relação ao temor de que a União venha a conceder
isenções relativas a emolumentos fixados pelo Estado, há que ficar
claro que eventuais conflitos de competência entre os entes que
compõem a Federação devem ser solucionados pelo Poder Judiciário,
não cabendo à lei estadual mas sim à própria Constituição a
delimitação dessas competências".

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 12 turno, do

Projeto de Lei n 2 2.685/2005 com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Vanessa

Lucas - Zé Maia.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 745/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em análise visa
a instituir no Estado o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade.

Aprovado no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a esta Comissão, a fim
de receber parecer para o 2 2 turno, nos termos do art. 189, c/c o art.
102, XIV, do Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é parte deste
parecer.

ai
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Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo instituir no Estado o Selo

Empresa Amiga da Terceira Idade, a ser concedido à pessoa jurídica
que contribuir para a assistência, inserção social e melhoria da
qualidade de vida dos mineiros acima de 60 anos de idade.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, no
1 2 turno, apresentou o Substitutivo n 2 1, com a finalidade de corrigir as
falhas que, a seu ver, impediriam a tramitação normal do projeto nesta
Casa. A palavra "selo" foi substituída por 'medalha" Outra alteração
diz respeito ao art. 2Q do projeto, que foi retirado, já que, no entender
dessa Comissão, não é necessário estabelecer autorização para
divulgação de recebimento de homenagem, uma vez que a iniciativa
privada pode fazer tudo que não for proibido por lei. Além disso,
afirma a Comissão de Constituição e Justiça não ser adequado falar-
se em prazo de validade de condecoração.

Entretanto, parece-nos que tais alterações acabaram por
descaracterizar a idéia original do autor da proposição, que pretendia
a criação de um selo, a ser utilizado pelas empresas na divulgação de
seus produtos e serviços por um determinado período, e não de uma
medalha, que corresponde a uma homenagem de caráter distinto.
Findo o prazo de validade do selo, as empresas perdem a prerrogativa
de utilizá-lo, a não ser que continuem preenchendo os requisitos para
seu recebimento e sejam novamente agraciadas.

Dessa forma, esta Comissão entende ser necessário recuperar-se a
idéia original do projeto, razão por que apresentamos o Substitutivo n9
1 ao vencido no 1 9 turno, no qual retornamos à estrutura inicial da
proposição, mas com algumas alterações, tendo por objetivo adequá-
la à técnica legislativa e corrigir determinadas lacunas e imprecisões.

Em relação ao vencido no l turno, as principais alterações dizem
respeito à retomada da palavra "selo" e à volta do art. 2, que
estabelece o prazo de validade do selo e a possibilidade de as
empresas utilizá-lo, dentro desse prazo, na divulgação de seus
produtos e serviços. Além disso, acrescentou-se um artigo que dá ao
Poder Executivo 90 dias para regulamentar a matéria, definindo-se as
especificações do selo e as condições e particularidades de sua
concessão.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

74512003 no 29 turno, na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido no l
turno, o qual apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade, a

ser concedido à pessoa jurídica que contribuir para a assistência,
inserção social e melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima
dos sessenta anos.

Art. 2 - A pessoa jurídica agraciada com o selo de que trata esta lei
poderá utilizá-lo, dentro de seu prazo de validade, na divulgação de
seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do selo de que trata esta lei
será de um ano contado da data de sua concessão.

Art. 32 - O selo de que trata esta lei será concedido nas seguintes
modalidades:

- Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção
de campanhas de mobilização em favor dos idosos;

II - Grau Ouro, para a pessoa jurídica que se destacar por manter,
parcial ou integralmente, instituição sem fins lucrativos que atenda o
idoso nas áreas de assistência social ou saúde.

Art. 42 - A pessoa jurídica agraciada com o selo de que trata esta lei
irá recebê-lo do Governador do Estado ou de seu representante, na
presença do Presidente do Conselho Estadual do Idoso.

Art. 52 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Parágrafo único - O decreto regulamentador desta lei definirá as
especificações do selo, bem como as condições e particularidades de
sua concessão.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Maria Olivia.

PROJETO DE LEI N 2 745/2003
(Redação do Vencido)
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Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica instituída a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade,

a ser concedida anualmente à empresa que contribuir para a
assistência, inserção social e melhoria da qualidade de vida dos
mineiros acima dos sessenta anos.

Art. 2 - A medalha será concedida nas seguintes modalidades:
- Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção

de campanhas de mobilização em favor dos idosos;
II - Grau Ouro, para a pessoa jurídica que se destacar por manter,

parcial ou integralmente, instituição sem fins lucrativos que atenda o
idoso nas áreas de assistência social ou saúde.

Art. 32 - A empresa agraciada com a medalha irá recebê-la do
Governador do Estado ou de seu representante, na presença do
Presidente do Conselho Estadual do Idoso.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.32712005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em análise
destina assentos preferenciais a idosos nos terminais rodoviários
localizados no Estado.

Aprovado no 1 2 turno na forma do Substitutivo n2 2, retorna agora o
projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2 9 turno, nos
termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo destinar assentos
preferenciais a idosos nos terminais rodoviários localizados no Estado.

No 1 turno, o projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, legalidade
e constitucionalidade com a Emenda n 2 1, que apresentou. Foi
analisado também por esta Comissão, que opinou pela aprovação do
projeto com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça. Passou, em seguida, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que se posicionou favoravelmente ao
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projeto com as Emendas ns 2 e 3, que apresentou, e pela rejeição da
Emenda n9 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto, foi apresentado, em Plenário, o
Substitutivo n2 1, que retornou a esta Comissão para receber parecer,
quando opinamos pela rejeição do Substitutivo n 9 1 e da Emenda n Q 2,
ficando prejudicadas as Emendas n 9s 1 e 3. Oferecemos, então, o
Substitutivo n 9 2, que foi aprovado na votação de 1 9 turno.

O Substitutivo n 2 foi apresentado por esta Comissão com o
objetivo de preencher as lacunas existentes e dar maior clareza à
matéria em análise. O Substitutivo n Q 2 estendeu aos deficientes
físicos, como proposto no Substitutivo n 9 1, a reserva de assentos
preferenciais, inicialmente prevista somente para idosos. Além disso,
simplificou-se o comando que trata da identificação desses assentos
preferenciais. Outra alteração foi a retirada da penalidade prevista no
art. 39 do Substitutivo n 2 1. Ainda que não exista terminal rodoviário
administrado pelo Estado, são eles fiscalizados pelo DER—MG, e essa
autarquia autoriza seu funcionamento. Assim sendo, a penalidade
prevista no referido artigo é inconstitucional.

Dessa forma, manifestamo-nos favoravelmente à matéria, reiterando
a posição adotada por esta Comissão no 1 9 turno. Trata-se de assunto
de largo alcance social, que vai ao encontro dos anseios de duas
relevantes classes de hipossuficientes: os idosos e os deficientes
físicos.

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

2.327/2005, no 22 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Maria Olívia.

PROJETO DE LEI N 9 2.327/2005
(Redação do Vencido)

Destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais
rodoviários localizados no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Serão destinados preferencialmente aos idosos acima de

sessenta anos e aos deficientes físicos 10% (dez por cento) dos
assentos dos terminais rodoviários localizados no Estado.
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Art. 2 - Os assentos de que trata o art. 12 terão identificação
específica, que informe a sua destinação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE [El N 2 3.335/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas e resultante do
desmembramento do Projeto de Lei Complementar n 9 71/2005, o
Projeto de Lei n 2 3.335/2006 cria os cargos de Auditor e de Procurador
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus
subsídios e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006, o projeto foi
aprovado no 12 turno, com as Emendas n25 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria os cargos de Auditor e de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa os
seus subsídios e dá outras providências.

A criação dos cargos e a fixação dos subsídios do Auditor e do
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, se
aprovadas, tornarão a estrutura administrativa do Tribunal de Contas
adequada à Emenda à Constituição n2 69, de 21/12/2004.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou à proposição,
desmembrada do Projeto de Lei Complementar n 2 7112006, no 12
turno, emendas visando à alteração da data de vigência da nova
remuneração devida aos ocupantes dos referidos cargos, bem como
para a adequação dos subsídios fixados para os cargos criados, tendo
em vista a regra historicamente seguida por aquela Corte, que fixa a
remuneração do Auditor e do Procurador em 95% do subsídio do
Procurador-Geral de Justiça.
A medida veio corrigir um problema que comprometeria o

desenvolvimento dos trabalhos daquela Corte no tocante a sua
competência, já que a ausência do Ministério Público especial no
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exercício da função ministerial, como 'fiscal da lei", é fato que
acarretaria a invalidade do Tribunal em sua ação fiscalizadora.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 22 turno, do

Projeto de Lei n 9 3.335/2006 na forma do vencido no 1 Q turno.
Saia das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Fabim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Vanessa

Lucas - Zé Maia.
PROJETO DE LEI N 2 3.335/2006

(Redação da Vencido)
Cria os cargos de Auditor e de Procurador do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas, fixa os seus subsídios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Ficam criados na estrutura do Tribunal de Contas:
- quatro cargos de Auditor;

II - quatro cargas de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.

Parágrafo único - A codificação e a identificação dos cargas de que
trata este artigo serão estabelecidas por resolução do Tribunal Pleno.

Art. 2 - O subsídio do Auditor do Tribunal de Contas é fixado em
R$21 .005, 68 (vinte e um mil e cinco reais e sessenta e oito centavos)
a partir de 1 2 de janeiro de 2006.

Art. 32 - O subsídio do Procurador do Ministério Público junta ao
Tribunal de Contas é fixado em R$21.005, 68 (vinte e um mil e cinco
reais e sessenta e oito centavos) a partir de 19 de janeiro de 2006.

Art. 42 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede a pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.071/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.071/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede nesse
Município, foi aprovada em turno única, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.071/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de ltapagipe - Consepi -, com sede no Município de Itapagipe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede no
Município de Itapagipe.

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

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

3.359/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.359/2006, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - com sede no
Município de Santos Dumont, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.359/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Santos Dumont.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 60 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 8/8/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1? Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 650, 651 e

652/2006 (encaminham o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar no 100, o pedido de retirada de tramitação em regime
de urgência para o Projeto de Lei n9 3.374/2006 e o Projeto de Lei n
3.559/2006, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios n2s
45 e 46/2006, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2? Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
ns 3.560 e 3.561/2006 - Requerimentos ns 6.788 a 6.791/2006 -
Requerimento dos Deputados Domingos Sávio e Paulo Piau e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Política Agropecuária
e do Deputado Mauri Torres - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - 2? Parte (Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento dos Deputados Domingos Sávio e
Paulo Piau e outros; deferimento - 24 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 1.655/2004;
aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de
Lei n 2 2.088/2005; aprovação na forma do Substitutivo & 1 -
Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.675/2005; discurso do
Deputado Rogério Correia; questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
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Genaro - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Datmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jésus Lima - Jâ Moraes - João Biliar -
João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olívia - Miguel Martini - Neider Moreira - Pauto
Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h1lmin, 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 Gil Pereira, 22-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado João Leite, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 65012006
Belo Horizonte, 2 de agosto 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
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, à
Proposição de Lei Complementar n 9 100, que altera a Lei
Complementar n 2 33, de 28 de junho de 1994, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Ouvida, a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou sobre o
art. 32 a seguir vetado:
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Art. 3:
"Art. 3 - Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Complementar n2 33,

de 1994, o seguinte § 22 , passando o seu parágrafo único a § 1 :
"Art. 13- ...................
§ 2 - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se

aplica quando seu fundamento for a inconstitucionalidade ou a
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo tribunal
competente.".

Razões do Veto:
O inciso XVI do art. da Lei Complementar n 2 33, de 28 de junho de

1994, a que se reporta o art. 3 2 da proposição de lei complementar em
tela, ao tratar da competência do Tribunal de Contas, prescreve:

"Art. 13. Compete ao Tribunal de Contas:
XVI - apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a

razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere
que envolvam a concessão, a cessão, a doação ou a permissão de
qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do
Estado ou do Município, por qualquer de suas unidades ou entidade
da administração indireta;"

Esse dispositivo está, literalmente, em sintonia com o inciso XV do
art. 76 da Constituição do Estado, que, a seu turno, obedece a regras
Constituição da República (art. 71 e seus incisos), das quais decorre o
poder de os Tribunais de Contas apreciar atos do Poder Público em
face do ordenamento constitucional e legal.

Na apreciação de caso concreto, o Tribunal de Contas não declara a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma estadual ou municipal,
como entendeu o legislador na justificativa que deu origem ao art. 32
acima transcrito, mas examina-se o ato, verificando-se sua
conformidade com as disposições constitucionais e legais que lhe são
pertinentes. O exame da legalidade e constitucionalidade dos atos é
prerrogativa inerente a qualquer dos Poderes, como assentado
pacificamente na doutrina e na jurisprudência.

O STF sumulou: "O Tribunal de Contas, no exercício de suas
atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do
Poder Público" (Súmula n 2 347). Esta Súmula serviu de base para o
"Recurso de Mandado de Segurança n2 8.372 - Ceará", cuja decisão
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enfatizou que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade
escapar á competência específica das Cortes de Contas, "há que
distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de
leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou
órgão de qualquer dos Poderes do Estado" (Rei. Mm. Pedro Chaves,
DJ, 11.12.1961).

A tal respeito, ainda, digno de menção o voto proferido pelo Ministro
Luís Galotti no julgamento pelo STF do Mandado de Segurança n
7.243, ao invocar o magistério do insigne Francisco Campos: "Os
Tribunais só opinam sobre a inconstitucionalidade das leis por ocasião
de aplicá-las aos casos concretos: cada Poder, assim, tem a contar
consigo mesmo para dirimir as questões relativas à sua competência"
(EU, 31.01.1960)."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a proposição de lei complementar em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos seus Nobres Pares da
Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N2 65112006
Belo Horizonte, 7 de agosto de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Solicito a essa Egrégia Assembléia Legislativa a retirada do regime

de urgência para a apreciação do Projeto de lei n 3.374/2006, que
acrescenta dispositivo à Lei n Q 6.084, de 15 de maio de 1973, e
autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n 9 3.374/2006.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 652/2006
Belo Horizonte, 27 de julho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de 'Escola Estadual Padre João de Manos Almeida" a Escola
Estadual localizada no Município de Belo Horizonte.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Padre João de Mattos Almeida, conforme Exposição de Motivos da
Secretária de Estado de Educação, em apenso.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o
presente Projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.559/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Padre João de Mattos

Almeida à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
localizada no Município de Belo Horizonte.

Art. 12 - A Escola Estadual localizada na Rua Deputado Augusto
Gonçalves, n2 370, Bairro Serrano, Município de Belo Horizonte,
passa a denominar-se "Escola Estadual Padre João de Mattos
Almeida".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Fábio Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 2.982/2006 nos
termos do § 2 1 do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO N 2 4512006

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas,
encaminhando o relatório de atividades dessa Corte no primeiro
trimestre de 2006. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

OFICIO N 2 46/2006
Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas,

encaminhando cópia das notas taquigráficas da sessão em que essa
Corte apreciou o processo referente ao Balanço Geral do Estado no
exercício de 2005. (- Anexe-se à Mensagem n 2 570/2006.)
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OFÍCIOS
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando

"folders" do V Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado, a realizar-
se de 21 a 23/8/2006.

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do lepha, solicitando
a designação de mais um representante e seu respectivo suplente
para compor o Conselho Curador desse órgão.

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

Do Sr. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, Secretário-Executivo do
Confaz, prestando informações relativas do Requerimento n
6.362/2006, da Comissão de Participação Popular.

Dos Srs. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal - CEF -. Almir Márcio Miguel, Gerente de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano da CEF, e da Sra. Sônia M.
Gandra Silva, Gerente-Geral da Agência Santo Agostinho da CEF,
notificando a liberação de recursos à Copasa-MG e ao Município de
São Francisco. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
CEF, notificando a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Repasse 167.052-42/2004. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Mônica Mariz de J. Carvalho, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos do Incra - MG (3),
encaminhando uma via do primeiro termo aditivo ao convênio
celebrado entre o Incra e a Fundação Educacional do Vale do
Jequitinhonha - Fevale -, uma via do primeiro termo aditivo ao
convênio celebrado entre o Incra e a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino Superior no Norte de Minas - Fadenor - e
uma via do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre o Incra
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e o Centro de Formação e Assessoria 25 de Julho. (- À 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. Luis André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Aguas -
ANA -, comunicando a celebração de convênio entre a ANA e o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - Igam -, tendo por objeto a
implantação do programa de mobilização para a instalação do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaiba. (- 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. Valdeci Antônio Ferreira, Presidente da Apac de Itaúna,
fazendo considerações relativas à Associação que preside e
solicitando a intercessão desta Casa junto à Secretaria de Defesa
Social com vistas ao repasse de mensalidades atrasadas. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.560/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à
Associação Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de
Peçanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação

Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de Peçanha, o
terreno com área de 6.000,00m2 (seis mil metros quadrados), situado
no lugar denominado Córrego Jambreiro, Distrito do Município de
Peçanha, registrado sob o n 2 18.397, a f Is. 248 do Livro 3-S, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peçanha.

Art. 2 - O terreno descrito no art. 12 reverterá ao patrimônio do
Estado cessada a causa da doação.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2006.
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Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Comunitária Vida e Trabalho desenvolve

vários projetos sociais, atendendo a população carente de Peçanha.
Encontra-se em fase de implantação o seu projeto de apicultura, já
aprovado pela Emater-MG. Ela necessita de uma sede onde possa
realizar reuniões, eventos sociais e palestras, investindo na
valorização do indivíduo com projetos culturais e de lazer.

O terreno objeto desta proposição foi doado ao Estado pelo Sr.
Paulo Fernandes Maciel, para a construção da Escola Estadual dos
Fernandes, na comunidade rural dos Fernandes, e não foi utilizado
para esse fim, tendo sido a Escola construída em outro terreno, doado
pelo Sr. Pedro Fernandes Maciel. Assim sendo, o terreno encontra-se
como área devoluta.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas 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 3.561/2006
Declara de preservação permanente área no Município de Santa

Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada Área de Preservação Permanente - APP - a

área sob domínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais - Codemig - na região do Bairro Frimisa, no
Município de Santa Luzia.

Art. 2 - São objetivos da APP:
- atenuar a erosão;

II - proteger sítio de excepcional beleza;
III - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de

extinção;
IV - assegurar condições de bem-estar público;
V - preservar os ecossistemas;
VI - preservar nascentes e outros recursos hídricos necessários ao

abastecimento do Município de Santa Luzia e da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - RMBH.
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Art. 32 - Na APP, será respeitada a ocupação antrópica já
consolidada, de acordo com a regulamentação específica e
averiguação do órgão competente, desde que não haja alternativa
locacional comprovada por laudo técnico e que sejam atendidas as
recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas
mitigadoras, sendo vedada a expansão da área ocupada.

Art. 42 - A utilização da APP fica condicionada a autorização ou
anuência do órgão competente, observado o disposto no art. 12 da Lei
n2 14.309, de 19/6/2002.

Parágrafo único - A utilização a que se refere o "caput" inclui a
aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo e a construção
de rodovias e vias de acesso pelo poder público.

Art. 52 - A supressão de vegetação nativa na APP somente poderá
ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizado e motivado em procedimento
administrativo próprio, quando não existir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, observado o disposto no art.
13 da Lei n 2 14.309, de 19/6/2002.

Ad. 6 - A AFP disporá de um conselho normativo e deliberativo,
constituído por representantes de poder público estadual e de
organizações da sociedade civil e da população residente.

§ 12 - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da
RMBH, a que se refere a Lei Complementar n 2 89, de 12/1/2006,
indicará um representante para compor o conselho a que se refere o
"caput".

§ 2 - Os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Santa
Luzia poderão indicar representantes para compor o conselho a que
se refere o "caput".

§ 32 - Em qualquer hipótese, a composição do conselho a que se
refere o "caput" deverá respeitar a paridade entre o poder público e a
sociedade civil.
AI. 79 - Uma vez instalado o conselho a que se refere o art. 6,

"caput", a utilização da APP a que se refere o art. 42 necessitará
também de sua autorização ou anuência.

Parágrafo único - Para a concessão da autorização ou anuência a
que se refere o "capuf' será necessário voto favorável da maioria dos
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membros do conselho a que se refere o art. 6, "caput".
Art. 8 - As atividades de administração e fiscalização da APP serão

regulamentadas em decreto, que indicará o órgão responsável por sua
execução.

Parágrafo único - O Poder Executivo realizará audiências públicas
no Município de Santa Luzia para viabilizar a participação de
organizações da sociedade civil e da população local na elaboração
do regulamento a que se refere o "caput".

Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2006.
Roberto Carvalho
Justificação: O reconhecimento do caráter de Área de Preservação

Permanente na região em foco é uma demanda séria e urgente da
comunidade luziense, em especial dos moradores do Bairro Frimisa.
Prova inequívoca da honestidade e da legitimidade desse anseio é o
abaixo-assinado com mais de 15 mil nomes que nos foi apresentado.

Cumpre ressaltar que tamanha mobilização encontra justo e certo
amparo na realidade dos fatos. A maior parte da área é topo de morro,
onde se encontram diversas nascentes de crucial importância para a
saúde da Bacia do Rio das Velhas. Não bastasse tanto, a região se
tornou refúgio para diversas espécies de animais silvestres que
perderam vital espaço com a expansão da malha urbana na RMBH. E
ainda é relevante o tato de que a preservação da vegetação no local
será com toda a certeza fator impeditivo da erosão que poderia vir a
ameaçar a estabilidade das residências ao redor.

Ainda é importante salientar que a existência dessa área verde tem
relevante efeito positivo na qualidade de vida da população local. A
vegetação preservada é verdadeiro amparo do clima ameno e da boa
qualidade do ar.

Estão atendidos certamente os requisitos da Lei n 2 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado. E não há dúvidas de que se trata de justo
meio para cumprimento da competência-missão constitucional
presente no art. 214 da Carta Estadual.

Devemos ainda notar que a aprovação deste projeto significará
avanço em termos de administração participativa, que é fundamental
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especialmente na tutela dos interesses difusos, como o meio
ambiente. Assim, devem merecer apoio os mecanismos de
participação popular e da sociedade civil organizada que aqui se
propõe instituir.

Também se deve ressaltar a relevância da presença do ente
administrativo e representativo metropolitano que foi criado pelo novo
marco regulatõrio das regiões metropolitanas, recentemente aprovado
no Estado - iniciativa da qual nos orgulhamos muito. Aqui, na
preservação de nascentes que abastecem a RMBH, encontramos
uma boa oportunidade de pôr em prática a gestão do interesse
comum.

Como representantes do povo mineiro, é nosso dever dar guarida a
este justo anseio popular, de modo que contamos com o certo apoio
dos nobres pares nesta Casa na aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N9 6.78812006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam

encaminhadas ao Ministério Público Estadual cópia das notas
taquigráficas e da documentação que menciona, relativas a denúncias
de possíveis irregularidades ocorridas na Comarca de Sabinópolis.

N 2 6.789/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado cópias
das notas taquigráficas da reunião que menciona e pedido de
providência com relação à nomeação de Juiz de Direito para a
Comarca de Sabinópolis. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N2 6.79012006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhados ao Delegado de Polícia Civil da Comarca de
Sabinópolis cópias das notas taquigráficas da reunião que menciona e
pedido de providências com relação a denúncias e reclamações da
comunidade de Sabinópolis. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N9 6.791/2006, da Comissão de Cultura, solicitando seja
encaminhada à Secretária de Cultura manifestação de apoio à
realização do projeto Segunda Musical.
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- E também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados
Domingos Sávio e Paulo Piau e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária e do Deputado Mauri Torres.
ACORDO DE LIDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam aue,
oradoresdurante o período eleitoral, a palavra não será concedida

na 1 Parte das reuniões ordinárias desta Casa.
Sala das Reuniões, 8 de aposto de 2006.

DECISAO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições, em especial as previstas

no art. 81 e no inciso 1 do art. 82 do Regimento Interno, acolhe o
Acordo subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes
e decide que, durante o período eleitoral, a palavra não será
concedida a oradores na 1 1 Parte das reuniões ordinárias desta
Assembléia Legislativa.

Mesa da Assembléia, 8 de agosto de 2006.
Mauri Torres, Presidente.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a

1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para a Y Parte da próxima
reunião.

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

da Mensagem n 9 651/2006, do Governador do Estado, solicitando a
retirada do regime de urgência atribuído à tramitação do Projeto de Lei
n 2 3.37412006, de sua autoria, que altera a Lei n Q 6.084, de 15/5/73, e
autoriza a criação de empresas subsidiárias da Copasa-MG, o referido
projeto passa a tramitar nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno, mantidos os atos processuais praticados.
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Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n g 9, o Requerimento n
6.791/2006, da Comissão de Cultura. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Política Agropecuária -
aprovação, na 14? Reunião Ordinária, em 2/8/2006, dos Projetos de
Lei n2s 3.33712006, do Deputado Biel Rocha, e 3.342/2006, do
Deputado George Hilton. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Domingos Sávio e

Paulo Piau e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear a Maçonaria. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase, a

Presidência passa à 2? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

1.65512004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n g 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n 2 1.655/2004 com a Emenda & 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n 9 2.088/2005, do
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Deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Carmópolis de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo & 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto de Lei n 2 2.088/2005 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n2 2.675/2005, do Deputado George Hilton,
que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Educativo e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n g 1, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, pedi para discutir o Projeto de Lei n 2.675/2005, do
Deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política Estadual de
Incentivo ao Turismo Educativo e dá outras providências. Esse projeto
foi encaminhado às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira e, em todas elas, teve parecer favorável,
tendo a Comissão de Justiça apresentado o Substitutivo n 9 1, que foi
aprovado; posteriormente, as Comissões de Educação e de
Fiscalização Financeira optaram pela aprovação na forma daquele
mesmo Substitutivo n2 1.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Presidente, o Projeto de Lei n2
2.675/2005 dispõe sobre a política estadual de incentivo ao turismo
educativo e dá outras providências.

Irei explicar, portanto, o porquê de discutir esse projeto. O projeto,
Deputado Durval Angelo, decreta, em seu art. l: 'Fica instituída a
política estadual de incentivo ao turismo educativo, que visa a
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possibilitar aos alunas das escolas da rede pública estadual o acesso
cultural, artístico e turístico no Estado de Minas Gerais". Portanto, o
projeto institui uma política estadual de incentivo ao turismo educativo,
que evidentemente tem da nossa parte apoio, pela sua sensibilidade e
pelo seu alcance social, visto que o turismo educativo é, de fato, algo
que vimos solicitando tenha uma implementação em Minas Gerais
mais favorável. A política de turismo em nosso Estado carece de
instrumentos mais qualificados, em especial o turismo educativo. Por
isso, o Deputado George Hilton preocupou-se com essa questão, pela
ausência do turismo como parte essencial hoje do governo Aécio
Neves, O que podemos perceber é que o que temos de turismo em
Minas Gerais advém quase sempre do Ministério do Turismo, por
intermédio do Ministro Walt rido dos Mares Guia, que tem buscado
incentivar o turismo em Minas Gerais, mas a partir do próprio
Ministério do Turismo, pois carecemos de uma política de turismo em
âmbito estadual, que é do que trata esse projeto.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero agradecer o aparte
ao Deputado Rogério Correia. E a mais pura verdade quando relata a
importância do turismo. Nesse final de semana participei do 1
Encontro das Locadoras de Veículos, em Araxá, e encontrava-se
presente, como palestrante, o Ministro Walfrido do Mares Guia, que
apresentou os números relativos ao investimento no turismo.
Realmente, o turismo é hoje no mundo inteiro o que mais gera
empregos e renda, e, infelizmente, em governos anteriores não havia
a mentalidade da importância disso. A prova disso é que no governo
Lula, pela primeira vez na história, foi criado um ministério específico
para discutir o turismo.

A primeira reunião com representantes de todas as regiões do
Estado foi muito importante, pois o Estado tem de investir mais no
turismo, tem de acordar para essa realidade.

O turismo, como disse, gera emprego e renda, movimenta toda uma
cadeia produtiva - hotéis, restaurantes, comércio, profissionais liberais
e outros. Sabemos quanto o turismo é importante.

Como o tempo é pequeno, em outra oportunidade quero fazer uma
explanação dos últimos números dos investimentos e dos empregos
criados no País durante a gestão do governo Lula. Agradeço o aparte
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concedido pelo Deputado Rogério Correia e acho importante
aprofundar-nos nesse debate. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Weliton Prado, é
exatamente o que penso. De fato, o governo do Estado, infelizmente,
está aquém da necessidade de investimento no turismo em Minas
Gerais. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a nenhum Secretário
responsável pela Pasta, muito pelo contrário, em especial a Secretária
de Cultura merece todo o nosso respeito. Mas acho que existe uma
falta de vontade política para que o turismo, sobretudo o turismo
educativo, tenha a prioridade necessária no Estado. O acesso cultural,
artístico e turístico é algo importante para a vida das pessoas, por isso
o incentivo que estamos vendo em nível nacional precisa acontecer no
Estado de Minas Gerais.

Acho que o Deputado George Hilton, com muita propriedade,
apropriou-se do tema e depois vou fazer uma análise detalhada do
que é o projeto. O projeto se preocupa exatamente com isso. O
Deputado George Hilton tem razão ao propor esse incentivo ao
turismo educativo. Aliás, alguns incentivos são fundamentais, mas não
tem havido, por parte do Governador, nenhuma sensibilidade.

O Deputado Sargento Rodrigues, que está aqui conosco, é autor de
uma lei da qual fui o relator, que cria o Fundo Estadual de Segurança
Pública. Segurança pública é um dos maiores problemas, não só de
Minas Gerais, como do País. Em São Paulo, depois de 16 anos sem
cuidados com a segurança pública por parte dos governos, vemos
hoje o PCC com ataques terríveis contra o Estado. Não incluímos aí o
candidato a Presidente Alckmin. Os governos de São Paulo não
cuidaram nem da educação nem da segurança pública. Por falta de
incentivo à política de segurança pública durante anos a fio, São
Paulo, infelizmente, encontra-se hoje em uma situação extremamente
grave.

O projeto de lei do Deputado Sargento Rodrigues está mofando na
gaveta da Presidência. Como parte da Mesa, já solicitei diversas
vezes, assim como o Deputado Sargento Rodrigues, que esse projeto
fosse colocado em votação, mas, como não tem o aval do governo do
Estado para criar o Fundo de Segurança Pública, o projeto não é
posto em votação pelo Presidente. Assim acontece também com a
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questão do turismo, que carece de uma política de incentivo, visto que
não estávamos notando a presença dessa política como prioridade do
governo Aécio Neves.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Queria complementar
suas palavras, Deputado Rogério Correia, em relação a essa questão
do fundo de segurança pública. Eu e o Deputado Sargento Rodrigues
somos coordenadores da Frente Parlamentar pela Segurança Pública.
Esta Casa realizou seis seminários regionais. O último foi realizado
em Montes Claros, com uma participação muito intensa de vários
segmentos da população e das instituições públicas. Esses seis
seminários nos apontaram caminhos muitos interessantes.
Construímos diagnósticos diferenciados de acordo com as regiões. O
problema do Norte é diferente do problema do Sul, que é diferente do
do Vale do Jequitinhonha, que é diferente do do Vale do Mucuri, que é
diferente do da Zona da Mata. Foram debates extremamente ricos, Sr.
Presidente, que esta Casa promoveu. A Assembléia Legislativa está
de parabéns. Nos dias 21, 22 e 23 de agosto entraremos na fase final
desse seminário, em que teremos oportunidade de ter aqui os
delegados eleitos nos seis seminários regionais e a inscrição
institucional de vários outros delegados que estarão aqui na abertura,
dia 21, e no dia 23, fazendo o fechamento com a plenária final e a
votação do relatório.

Todas as propostas lá colocadas, Sr. Presidente e Deputado
Rogério Correia, desde a integração do sistema de justiça criminal - a
Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia
Civil e a Polícia Militar - até os investimentos na capacitação de
recursos humanos e o processo de interiorização, só serão
concretizadas, especialmente em relação à prevenção, à educação
integral e ao envolvimento da sociedade, se houver investimentos.
Portanto o Fundo de Segurança Pública é o instrumento por meio do
qual os recursos para a segurança pública chegarão a seu destino
final.

Se analisarmos os dados de 2005, veremos que, apenas com a taxa
de segurança, foram arrecadados cerca de R$360.000.000,00, no
entanto, somente R$152.000.000,00 foram aplicados em segurança
pública, ou seja, menos da metade do que foi arrecadado.
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Deputado Rogério Correia, quando vemos a situação de São Paulo,
com o PCC, e refletimos sobre a implicação dos problemas sociais em
tudo isso e sobre a intranqüilidade da população daquela cidade,
constamos que, no Estado, se investiu muito pouco na segurança
pública.

E não se pode dizer que não há recursos, pois os temos. Apenas
com a taxa de segurança pública, arrecadaram-se R$360.000.000,00.
Onde estão os outros quase R$200.000.000,00 que não foram
investidos? Por que não foram aplicados em segurança pública para
evitar uma situação como a de São Paulo? No dia 21 deste mês,
discutiremos essa situação. Será um momento fundamental.

Quero fazer também um comentário a respeito do Fundomic. Mais
de 400 cidades de Minas ainda não possuem telefonia móvel.
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa. conhece várias cidades nessa
situação. Ressalto que o telefone celular não é um artigo de luxo, mas
de necessidade: o representante comercial precisa do celular em uma
cidade pequena, assim como o turista, quando está em uma cidade do
circuito turístico.

Esta Casa contribui muito ao tratar desse projeto de lei, que surgiu
em uma audiência pública, realizada na Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, quando fizemos uma discussão com
representantes da Anatei e de algumas operadoras. Depois fizemos
uma discussão à época da aprovação do projeto e tivemos emendas
importantes, propiciando a participação dos usuários e dos Municípios
na elaboração do projeto e do cronograma de aplicação e de extensão
da telefonia celular dessas cidades, que, em sua maioria, são
pequenas e ficam no interior do Estado.

Esta Casa teve muita importância na discussão do Fundomic e
também na sua melhoria e aprovação final. Hoje Minas Gerais tem,
para 2007 e 2008, uma programação para a instalação da telefonia
celular nas cidades pequenas, que precisam sair de seu isolamento.

Corroborando a discussão do projeto de lei do Deputado George
Hilton, que trata do turismo educativo, lembramos que isso inclui a
comunicação, a transmissão de dados e a telefonia celular. A sanção
do projeto pelo Governador, nesta terça-feira, traz-nos essa
perspectiva, e reafirmo que esta Casa teve papel fundamental na
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melhoria do projeto. Ressalto ainda sua iniciativa de trazê-lo aqui,
agindo com maior rapidez no envio, aprovação e sanção.

Portanto, Deputado Rogério Correia, a telefonia celular é
fundamental para que o projeto do Deputado George Hilton tenha uma
aplicação efetiva.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Edson
Rezende.

Para elucidar a importância do projeto do Deputado George Hilton,
comunico que, no parágrafo único, ele diz no que consiste o turismo
educativo: "Turismo educativo consiste na elaboração e execução de
excursões com roteiros de visitas para escolas, em locais
programados, assegurando que cada escola participe pelo menos
urna vez ao ano, dentro das normas jurídicas vigentes".

E, de fato, importante. Nós, Deputados, sabemos que são muitos os
pedidos - embora alguns não cheguem a esta Casa - de escolas e
estudantes para que consigamos ônibus para levá-los a locais
escolhidos para excursão. O Deputado George Hilton estabelece esse
turismo educativo. O Estado se incumbirá de fazer com que esses
alunos tenham excursões em locais importantes para o aprendizado,
tanto do ponto de vista cultural como do artístico. O projeto é de uma
relevância muito grande. Será votado hoje. Espero que seja aprovado
e o Governador o sancione.

O Governador sancionou um projeto de minha autoria, aprovado por
unanimidade nesta Casa, o qual disciplina a criação de cães das
raças que especifica e dá outras providências. O projeto consiste em
três partes. A primeira diz respeito a regras que os proprietários de
cães de porte médio e grande devem obedecer para convivência dos
cães, sem prejuízo para as pessoas, para que os cães não ataquem
os seres humanos. Como vimos, era o que muito estava ocorrendo. E
também um problema de segurança pública. Nessa parte, o projeto foi
aprovado pelo Governador na íntegra. Deve haver comprovação de
vacinas do animal, qualificação do vendedor e do proprietário,
declaração da finalidade da criação e uma série de normas para
condução em via pública desses cães, em especial os mais bravos.

A segunda parte do projeto diz respeito ao Disque-Cão, um serviço
que será regulamentado pelo Governador - que terá 90 dias para
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isso - e, provavelmente, será o Corpo de Bombeiros o responsável
pelo atendimento. Quando o cão que se encontra nas ruas das
cidades do interior do Estado, em Belo Horizonte ou na região
metropolitana, e ataca alguém, as pessoas que não sabem o que
fazer poderão contar com o Disque-Cão, 0800, ligação gratuita, e o
Corpo de Bombeiros oferece socorro, tomando providências quanto
ao cão.

A terceira parte do projeto proíbe adoção, procriação e entrada de
cães "pitbull" no Estado. O Governador sancionou-o, mas vetou o
parágrafo único. Esse parágrafo prevê a esterilização do animal em
idade de procriação, para efeito da proibição da raça do "pitbull" no
Estado e sua procriação. Nessa parte, o Governador vetou a
esterilização. Quanto a essa questão, alegou que ainda não tem uma
posição definida, gostaria de discutir melhor, acenando que pode, até
mesmo, na regulamentação, vir a concordar com o procedimento da
esterilização.

Teremos um tempo para discutir esse veto, e peço aos Deputados a
sua derrubada. Pretendo, se possível, conversar com o Governador
para convencê-lo dessa necessidade. Não existe outra forma melhor
de proibir a procriação que a esterilização.

Não há como colocar camisinha em "pitbull", não é Deputado Gil
Pereira? A saída é a esterilização. Acho que faltou informação ao
Governador. Em Belo Horizonte, já há condições de fazer 20
esterilizações por dia em cães e gatos de rua. Os cães são
esterilizados, para controle populacional, a pedido da Sociedade
Protetora dos Animais. Antigamente os cães eram eliminados em
câmaras de gás, e a Sociedade solicitou à Prefeitura que trocasse
pela esterilização, o que a Prefeitura tem feito.

Como o Governador concordou com a proibição da criação de cães
da raça "pitbull" no Estado, a melhor forma de fazer isso é a
esterilização. Quero convencê-lo, portanto, da justiça desse parágrafo
único.

Desculpe-me de ter saído do assunto. Voltando ao tema turismo
educativo, trata-se da elaboração e da execução de excursões com
roteiro de visitas pelas escolas em locais programados, assegurando
que cada uma participe pelo menos uma vez ao ano, conforme as
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normas jurídicas vigentes. Isso nos aliviará do papel de arrumar
ônibus, o qual não é nosso, ficando o Estado responsável por isso.
Como Deputados, poderemos fazer sugestões e indicações de
escolas ao próprio Estado por meio dessa lei que votaremos em
breve.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Rogério Correia e parabenizo o Deputado George Hilton pela
iniciativa. Há uma emenda à Constituição, de nossa autoria, aprovada
nesta Casa, que obriga a discussão sobre o turismo e sua importância
nas grades curriculares. Na época, realizávamos o fórum "Caminho
das Minas" e criamos a Comissão Permanente de Turismo. E um
orgulho para o Parlamento mineiro ter levantado essa discussão, que
culminou na criação da Secretaria de Turismo em Minas Gerais.

Há várias parcerias que estão sendo desenvolvidas com Minas
Gerais ao lado do Ministro Waltrido. Por meio delas, construímos o
Projeto Turismo Solidário, de autoria de Minas Gerais, da Secretaria
Extraordinária, com toco no Jequitinhonha, no Mucuri e no Norte. O
Ministro Waltrido abraçou essa causa, levando-a para outras regiões
do País. Trata-se de uma grande contribuição de Minas Gerais para a
discussão e a execução do turismo no Brasil.

Deputado Rogério Correia, é importante que entendamos a
concepção de turismo e o carinho e a dedicação do governo mineiro
com essa matéria. Estamos consolidando circuitos, abrindo uma
discussão regional para que se explore o turismo, e não o turista, e
para que não haja mais a depredação ambiental dos nossos valores
históricos e patrimoniais. Ou seja, estamos preparando a comunidade
para isso.

Hoje estamos ainda mais alegres. O Governador está fazendo
chegar asfalto em Montezuma, no Norte de Minas, onde há águas
quentes. Hoje, publicou-se a parceria com o BID, que autoriza o DER,
por exemplo, a licitar o asfalto que dará acesso a nossa querida Grão-
Mogol, o que já reivindicamos há 10 anos. A cidade tem maravilhoso
potencial histórico e, por meio de nossa iniciativa, tem o acesso à TV
Assembléia, para que a sociedade mineira acompanhe todo o esforço
do Parlamento.

0 projeto do Deputado George Hilton, que absorve o trabalho dos
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estudantes, é muito importante; entretanto, como mestre em Turismo,
recordo-me da experiência do Chile, país extremamente avançado na
área. Ele iniciou essa discussão fazendo com que os próprios chilenos
conhecessem sua terra por meio de um programa de incentivo à
terceira idade, aos aposentados.

Somos solidários com os aposentados, que, com toda a sua história
de vida como trabalhadores e contribuintes, hoje estão aqui clamando
por seus direitos, para que, além da melhoria de renda, possam
passear a custos mais adequados e, com isso, conhecer esta
maravilha que são as regiões do Brasil. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço à Deputada Elbe Brandão,
que, nesta Casa, onde somos colegas há dois mandatos, sempre foi
uma batalhadora pelas causas da cultura e do turismo,
parabenizando-a por essa preocupação sempre pertinente a seu
mandato. Como a Deputada lembrou muito bem, constituímos há
pouco a comissão permanente, cuja Presidência ficou a cargo do
Deputado Gil Pereira, e, na gestão desta Mesa, tive o prazer de dar o
parecer favorável a sua criação, que demonstra que também a
Assembléia Legislativa tem essa preocupação.

Reconheço que há no Estado políticas de turismo que merecem o
nosso aplauso, muitas delas fruto de sugestões da própria Deputada
Elbe Brandão, mas acho que ainda ficam aquém do que o Estado
poderia fazer. Sei que o Governador é avesso a críticas, e temos até
de ter cuidado ao falar dele. Também não entendo o fechamento da
imprensa para essas críticas, que até são veiculadas na TV
Assembléia, mas que são proibidas em outros veículos de
comunicação. Fazer críticas ao Governador é um perigo, e os
Deputados me parecem até meio treinados - qualquer coisa que se
fale sobre o Aécio é tomada como uma ofensa, e não se trata disso,
são críticas construtivas, como essa. Em meu entender, foi feita aqui
uma crítica em relação à falta de políticas sociais - falei do turismo, e o
Deputado Edson Rezende, da segurança pública. E podemos ainda
falar da educação, já que se trata de turismo educativo. Em Minas, o
salário-base de uma professora da P à 4' série é menor que o salário
mínimo, o que, em meu entender, é um descaso evidente com a
educação, já que estamos falando do 2 Q Estado mais rico do País.

rÁ



197

Isso é uma vergonha para o povo mineiro, e quero solidarizar-me,
mais uma vez, com as professoras, assim como me solidarizo com os
aposentados.

Gostaria de conceder um aparte ao Deputado Gil Pereira, para falar
sobre o turismo educativo...

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Rogério
Correia, estou em dúvida sobre a matéria que V. Exa. está discutindo
em seu pronunciamento. Pediria a V. Exa. que se...
O Deputado Rogério Correia - Que me ativesse ao tema,

Presidente?	-
O Sr. Presidente - E praticamente isso. Alguns Deputados me

solicitaram que fizesse essa lembrança a V. Exa.
O Deputado Rogério Correia - Pois não. Isso é regimental, e acato,

não a sugestão, mas o Regimento Interno, que V. Exa. me cobra, e
vou-me ater ao tema. Se bem que, se o tema é turismo educativo, a
educação não pode ser esquecida, e as professoras merecem que
lembremos sempre, em nossos pronunciamentos, que o Governador
as tem tratado de forma secundária, sem a valorização que deveriam
ter.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Rogério Correia, parabenizando-o pela discussão do Projeto n 2 2.675,
de nosso colega de partido, Deputado George Hilton.

Mas quero falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que
declarou a inconstitucionalidade das Leis n°s 12.618, de 1997, de
nossa autoria, e 6.103, de 1998, do Pará, que dispõem sobre a
utilização de motocicletas para o transporte remunerado de
passageiros, os mototáxis. A ação de inconstitucionalidade foi dada no
dia 1 0 de agosto.

A ação da Assembléia de Minas foi pioneira, porque o mototáxi
existe em todo o País, às vezes de maneira regulamentada, como
tentamos fazer aqui.

E nove anos já se passaram. Criamos mais de 100 mil empregos.
Só na nossa Montes Claros existem mais de 5 mil mototaxistas. São 5
mil empregos diretos, fora os existentes em todas as outras cidades
do Norte de Minas. E uma classe que hoje mostra uma pujança não
só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil.
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De qualquer forma, o STF declarou a inconstitucionalidade. Estou
apresentando um requerimento e gostaria do apoio de nossa
Presidência, da Mesa e de todos os Deputados. Declarou a
incontitucionalidade, disse que isso é de autonomia do Congresso
Nacional, da Câmara e do Senado. E existe um projeto de autoria do
Deputado Federal Vadinho Baião, do PT, que já está tramitando,
referente à profissão dos mototaxistas em todo o País. Da mesma
forma, no Senado há um projeto da Senadora Fátima Cleide, de
Roraima, também do PT, que já foi aprovado pela Comissão de
Assuntos Sociais e vai para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Fiquei muito alegre porque, de acordo com o Presidente da
Câmara, Deputado Aldo Rebelo, o projeto já está tramitando em
caráter conclusivo, ou seja, não precisa ir a Plenário para a
aprovação.

Quero que esta Casa faça uma moção de unanimidade, pedindo ao
Presidente da Câmara Federal, Deputado Aldo Rebelo, pessoa
sensível às causas sociais, que determine procedimentos para a
aprovação desse projeto - da maior importância - do Deputado
Vadinho Baião, para que tenhamos isso regulamentado em âmbito
nacional e não percamos a continuação do trabalho que a Assembléia
de Minas Gerais fez no ano de 1997, que foi sancionado e, há nove
anos, tem regulamentação pelas Câmaras Municipais do Estado. São
mais de 100 mil empregos que clamo por Minas Gerais, para que a
Câmara Federal, especialmente o Presidente Aldo Rebelo, dêem por
conclusivo e sancionem esse projeto do Deputado Vadinho Baião,
para dar continuação a isso em Minas Gerais e em nosso país, que
necessita de muitos empregos.

Muito obrigado, Deputado Rogério Correia, pela oportunidade, e,
mais uma vez, nós o apoiamos.

Concluindo, obrigado, além da Lei ng 12.618, de 1997, de mototáxis,
também aprovamos outra lei, de isenção do IPVA dos mototaxistas.
Então, assim como os taxistas, os mototaxistas também são isentos
de pagar o IPVA em nosso Estado. Queremos que o Congresso
Nacional, na Câmara, possa dar isso como decidido e acabe essa
ação de inconstitucionalidade votada no dia 1 2 de agosto.

Muito obrigado. Quero parabenizar toda a classe de mototaxistas,



199

em especial de Montes Claros, do Norte de Minas, que está
trabalhando com seriedade, dando não só a comida, mas a educação
a seus filhos, por meio desse serviço que a Assembléia Legislativa
criou para todo o Estado, com muita dignidade.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Gil Pereira.
V. Exa. está de parabéns. Acompanho a luta de V. Exa. a partir de
Montes Claros; e não é só lá. O mototáxi foi uma das grandes
novidades em Montes Claros, Município pioneiro nessa questão. V.
Exa. sempre foi um lutador por essa causa. Quero parabenizá-lo e
dizer que estamos solidários com os mototaxistas. Espero poder
contribuir junto ao Presidente Aldo Rebelo e aos Deputados Federais.
Dois projetos são de autoria de membros do PT, solidários com a luta
de V. Exa. Parabéns!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado a V. Exa.
Quero parabenizá-lo pela discussão do Projeto n 9 2.675, do Deputado
George Hilton, importante para Minas, particularmente para o setor
turístico de nosso Estado.

Gostaria, ilustre Deputado Rogério Correia, com essa deferência
especial que V. Exa. me concede, de trazer uma reflexão profunda
com a qual, tenho certeza absoluta, V. Exa. e toda esta Casa têm
comungado e vivido nos últimos dias, vivenciando em nossos lares.

Não há quem não esteja sentindo uma profunda tristeza ao
acompanhar, pela televisão, a todo instante, as chocantes cenas de
'morte, dor e sofrimento do povo libanês. São cenas que se passam
num cenário de guerra cruel, sangrenta e devastadora. Inconcebível e
incompreensível entendê-la neste mundo moderno tão globalizado.

Aqui não julgarei o mérito nem irei deter-me na análise das causas
ou razões históricas, religiosas ou econômicas que deram origem a
esse conflito armado. Apenas direi que compareço à tribuna desta
Casa, convocado pelo dever que me confere a representação do povo
mineiro, para tributar a minha solidariedade ao povo libanês e a sua
imensa colônia que se espalha por todas as cidades do nosso Estado,
a que sempre me liguei e também dediquei um carinho sem limites.
Apresento, por isso, minha solidariedade neste momento de dor e
sofrimento que atinge todas as famílias libanesas de Minas Gerais e
todos os mineiros que delas descendem.
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Com esse sentimento, resgato das páginas da nossa história a
contribuição marcante que os imigrantes libaneses e seus
descendentes trouxeram e trazem ao desenvolvimento da nossa
nacionalidade, em razão da assimilação natural dos libaneses ao
nosso povo, aos nossos costumes e a nossa cultura.

Como já tive oportunidade de ressaltar, por ocasião de reunião
especial realizada neste Plenário, em que, juntamente com o
Deputado Fahim Sawan, homenageamos os 125 anos da imigração
libanesa no Brasil, para cada uma das famílias pioneiras de imigrantes
libaneses que chegaram em nossa terra, é mister que se relembre a
figura dos seus grandes patriarcas libaneses. Foram eles homens de
forte liderança familiar, que inspiram gerações e gerações dos seus
descendentes, pelos seus exemplos e pelo rigor de uma cultura rica
de tradições milenares. Isso garantiu a essa imensa colônia presença
tão marcante em todos os setores da sociedade brasileira.

Em muito, a contribuição libanesa, por seus multiplicados
descendentes, confunde-se, sobretudo, com a história do
desenvolvimento comercial e industrial do nosso país. Para nosso
orgulho, vemos hoje os brasileiros de origem libanesa em todos os
lugares. Impõem-se, entre nós, pela disposição ao trabalho correto e
sério. São comerciantes, industriais, professores, escritores, políticos,
militares, mulheres e homens empreendedores, atuando no mundo
empresarial ou dedicando-se às funções públicas em nosso país.
Vemo-los na agricultura, na política, nas letras, nas artes, no
jornalismo, nas pesquisas, trabalhando em fábricas, escolas,
hospitais, quartéis e órgãos públicos. Vejo-os em todos os lugares por
onde ando e passo. Isso porque as sementes da imigração libanesa
foram de ótima qualidade e acabaram por elevar bem alto as árvores
genealógicas das famílias brasileiras com a sua ascendência.

São artífices solidários, junto a todos nós, brasileiros, na construção
do desenvolvimento socioeconômico do País e do nosso Estado,
porque aprenderam com seus familiares e herdaram de seus
antepassados a obstinação pelo trabalho, a determinação em ousar, a
retidão pelo empreendimento, o respeito às leis e, sobretudo, o amor à
liberdade. Não abdicaram dos velhos valores, trazidos para cá pelos
seus patriarcas. Deles conservam os melhores valores da vida,
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eminentemente sociais e predominantemente culturais.
Hoje fazem parte do nosso povo, pois são brasileiros como todos

nós. Vitoriosos na conquista de posições dentro da sociedade,
aprenderam a usar a inteligência herdada, associada à disposição ao
trabalho, mercê do enfrentamento dos desafios da vida. Moralidade,
disponibilidade e dignidade são os traços que impõem a sua
convivência e balizam seus destinos entre nós.

Na verdade, o Brasil é hoje mais libanês que o próprio Líbano, em
razão de estarem aqui 6 milhões de libaneses e descendentes,
comparados aos 3.800.000 libaneses que vivem naquele país do
Oriente Médio, em um território de exíguos 10.230km2,
correspondente à metade da área do menor Estado brasileiro, o
Sergipe.

Sr. Presidente, retorno às minhas reflexões, para ressaltar desta
tribuna a importante presença libanesa no Estado e da sociedade
brasileira, perguntando-me por que ela é tão significativa e tão
marcante: justamente porque os libaneses possuem uma consciência
coletiva de respeito e admiração ao nosso povo, à sua cultura e um
profundo amor ao nosso país, que os recebeu e os recebe, até hoje,
com a cordialidade tão característica do povo brasileiro.

Aqui está talvez a eloqüente prova disso. Bem próximos de nós,
vemos companheiros que honram a política mineira com nomes e
sobrenomes libaneses. Personalidades do maior destaque, que
granjeiam e dignificam o respeito e a admiração de todos nós,
parlamentares, que temos assento nesta Casa e no parlamento
brasileiro.

Nomes como os dos Deputados lbrahim Abi-Ackel, Mário Assad
Filho, Elias Murad, Agostinho Patrus, Kemil Kumaira, Fahim Sawan,
Michel Temer, Senadores Rames Tebet, Romeu Tuma, entre tantos.

Sr. Presidente, vista daqui do Brasil, a destruição provocada por
essa guerra causa-nos perplexidade. Muito valerá se o esforço da
diplomacia mundial conseguir pôr termo a esse conflito armado.
Urgente é que se busque e se consiga a volta da paz em região tão
densamente povoada.

Vale tudo isso dizer para mostrar que a diplomacia terá de encontrar
soluções que paralisem esse conflito. Há que serem usados
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urgentemente caminhos do entendimento, do diálogo, das
negociações multinacionais, para que sejam despertados os dirigentes
mundiais, forçando-os a assumir posições e ações de paz
emocionalmente controladas e inteligentemente negociadas.

E isso o que se espera da ONU: a liderança nessas ações. Não é
possível acreditar, ou é muito difícil aceitar que a diplomacia
internacional não tenha encontrado até agora os espaços medianos
que se limitam entre os extremos das posições radicais. Estou certo
de que isso ocorrerá, porque é urgente que assim ocorra. Árabes e
judeus precisam voltar a conviver sob clima de paz e cordialidade
fraterna.

Serei aquele, Sr. Presidente, que esperará, como todos os
brasileiros, uma solução rápida que ponha fim a essa guerra,
sobretudo porque ela se alastra pelos mesmos altiplanos das terras
por onde pisava o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ensinava a
todos o caminho, a verdade e a vida e quando mostrava aos homens
a forma pela qual podem e devem viver: em paz e harmonia.

Ao comparecer hoje a esta tribuna, faço-o com grande tristeza,
externando o meu mais profundo pesar e a minha mais sentida
solidariedade à imensa colônia libanesa de Minas Gerais pelas mortes
ocorridas nesta guerra que ceifa de forma brutal e desumana a vida
de seus parentes e conterrâneos que moram no Líbano.

A todos esses mineiros, a nossa solidariedade em nome do
parlamento mineiro e desta Assembléia Legislativa.

Muito obrigado pela especialíssima deferência que V. Exa. me
concedeu, Deputado Rogério Correia, neste momento importante em
que o Líbano passa por todas essas dificuldades. Acredito que seja
também o sentimento de V. Exa. e de toda esta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro.
Com certeza, é também o meu sentimento. Externei da tribuna minha
solidariedade com o povo libanês e o povo palestino, que têm sido
atacados pelo Estado de Israel, mas a mando, evidentemente, dos
Estados Unidos da América do Norte.

Infelizmente, o dedo do imperialismo está presente no Oriente
Médio, alimentando a guerra, ao invés de fazer uma real defesa da
paz.
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Os Estados Unidos se utilizam do Estado de Israel para fazer com
que, no Oriente Médio, ao invés da paz, haja a guerra, ao invés da
fraternidade, a disputa. Há muito tempo, esse, infelizmente, tem sido o
papel dos Estados Unidos no Oriente Médio. Foi assim que agiu com
o Afeganistão e com o Iraque; é assim que age, por via de Israel, com
a Palestina e com o Líbano, e ameaça agir com o Irã.

Externo a minha solidariedade ao povo árabe. Tenho com o povo
palestino, com o povo árabe, de maneira geral, estreita ligação. Sou-
lhes solidário, pois compreendo que lutam pela liberdade. Como o
povo brasileiro, buscam a igualdade. Ou seja, a luta do nosso povo é
muito semelhante á do povo árabe.

Fui sócio do Clube Sírio-Libanês, em virtude da proximidade que
tenho com seu povo. Portanto, externo minha solidariedade à colônia
árabe, em especial aos libaneses que estão sendo atacados, bem
como aos palestinos. Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva pelo
seu pronunciamento.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
antes de falar do projeto, congratulo-me com o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Assembléia Legislativa já tem manifestado sua
posição política, sua solidariedade. E inadmissível convivermos com a
barbárie.

Externo nossa solidariedade à colônia libanesa, que compartilha e
participa da vida cultural, social, política e econômica, não só de Belo
Horizonte, mas também de todo o Estado.

Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n 2 2.675, que dispõe
sobre a política estadual de incentivo ao turismo educativo, é muito
importante; logo, quero fazer uma abordagem da sua importância,
pela ótica de uma frente que, como parlamentar desta Casa, tenho a
responsabilidade de coordenar: a Frente Parlamentar dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Sabemos que, infelizmente, muitas vezes, o turismo predatório - o
que não respeita o cidadão, a família - pode ser um vetor da prática do
turismo sexual. Refiro-me ao deslocamento de pessoas para locais
em que há esquemas previamente montados para a prática de orgias,
bem como para o aproveitamento de crianças e adolescentes em
atividades aviltantes. Trata-se, muitas vezes, de meninas menores de
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idade, que servem ao tráfico internacional. Sabe-se que muitas
mulheres são transportadas para outros países com essa finalidade.
Então, é muito importante que o turismo educativo vise a conscientizar
a população, denunciando qualquer forma de turismo sexual. E
inadmissível que crianças e adolescentes sejam envolvidos nessa
prática, que avilta a dignidade da família e da mulher.

No que se refere a essa questão, Deputado Rogério Correia, V. Exa.
foi um dos parlamentares mais atuantes. Na verdade, foi um dos
articuladores da frente parlamentar; na legislatura anterior, foi
Presidente de uma comissão que apurou fatos, estudou e trabalhou
na linha de combate à violência e à exploração sexual em Minas
Gerais. Esse trabalho, aliás, é reconhecido hoje em âmbito nacional.

Tendo em vista as ações preventivas, o investimento do poder
público nas políticas sociais é muito importante. Atualmente, contamos
com um instrumento fundamental: o Fundo para Infância e
Adolescência - FIA. Além disso, possuímos o mecanismo da renúncia
fiscal; logo, cada pessoa jurídica poderá destinar diretamente ao FIA
até 1% do Imposto de Renda devido, enquanto a pessoa física poderá
destinar até 6%.

Hoje, por coincidência, ao tratarmos desse assunto, oportunidade
em que discutíamos o turismo em Minas, estivemos com a
responsável pela Receita Federal em Minas Gerais, Dra. Leda, e
solicitamos a participação da Receita, com o Conselho Estadual, a
Assembléia Legislativa, a Telemig Celular, o Ministério Público, por
meio da Promotora Maria de Lourdes, e várias ONGs, na importante
campanha Fundo Amigo da Criança.

No dia 10/10/2006, lançaremos o dia estadual de recolhimento de
Imposto de Renda devido para o Fundo da Criança. Neste momento,
o Sr. Marcus Fuchs, do Instituto Telemig Celular, está reunido com
todos os conselhos estaduais da criança. Queremos transformar esse
dia em uma data nacional por meio da ação do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

A Assembléia Legislativa, no dia 11, seja sede de uma reunião sobre
essa questão. Encaminhamos cartas às associações dos servidores,
às cooperativas, aos Deputados e aos servidores da Assembléia, para
que também se engajam nessa campanha. Em vez de os recursos
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serem destinados ao caixa único do Tesouro, iriam para o Fundo
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Apresentei um projeto de lei que cria o Dia Estadual do Fundo
Amigo da Criança. O dia 10 de outubro se transformará em uma data
nacional, que deverá ser específica para o recolhimento de recursos
para a criança e o adolescente. Fizemos à Ora. Leda, que nos acolheu
muito bem, outra solicitação para que as mercadorias apreendidas
pela Receita Federal em Minas sejam doadas ao Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas mercadorias ficam
em galpões ou depósitos. Claro que deve haver a liberação plena da
justiça, mas, muitas vezes, quando liberadas, poderiam ser doadas,
com critérios e legalidade, a ONOs e ao próprio Conselho Estadual da
Criança.

Sabendo da excelente audiência da TV Assembléia, convocamos
todos os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente para que se engajem no Dia Estadual de Doação do
Imposto de Renda Devido para o Fundo para Infância e
Adolescência - FIA. A partir desses recursos, poderemos ter ações
preventivas na educação, na jornada escolar integral, na educação
infantil, no primeiro emprego e na profissionalização do jovem.

Temos ainda de banir, de vez, o turismo sexual, que avilta as
crianças e os adolescentes brasileiros. Muito obrigado, Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado André
Quintão. V. Exa. também abordou o turismo sexual, que queremos
banir do Brasil e de Minas Gerais. O Deputado André Quintão é o
Presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do
Adolescente, da qual também faço parte. Neste mandato, somos
parceiros nessa defesa. Parabenizo o Deputado André Quintão pelo
belíssimo trabalho em defesa da criança e do adolescente, junto aos
Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente e os Conselhos de
Defesa da Criança e do Adolescente. Aliás, em Minas Gerais e no
Brasil, esses conselhos tiveram grande avanço a partir de
intervenções corretas feitas especialmente pelo governo federal e pelo
Ministério Público, que ordenou que, em cada Município, houvesse o
Conselho. Ele fiscaliza diariamente a existência do Conselho.

Muitas Prefeituras ainda não entenderam a importância do
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Conselho, então, muitas vezes, não lhe dão a devida importância e
não lhe oferecem equipamentos, carros e telefones. A Telemig Celular
tem feito um belíssimo trabalho junto aos Conselhos. O Deputado
André Quintão é um dos Deputados que mais se preocupam com
essa questão no dia-a-dia da nossa Assembléia Legislativa.
Parabenizo-o pela intervenção e pela lembrança da nossa discussão
sobre o incentivo ao turismo educativo. Também queremos impedir o
turismo sexual.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Obrigado pelo aparte,
Deputado Rogério Correia. Estou indignado e perplexo diante da
publicação do veto do governo do Estado a um projeto de nossa
autoria, que tem grande alcance social e foi amplamente debatido por
todos os Deputados desta Casa no Plenário, nas comissões, nas
escolas, com os estudantes e a sociedade. A proposta descentraliza a
confecção da carteira de identidade, permitindo que seja feita
diretamente nas escolas, beneficiando 7 milhões de estudantes em
todo o Estado de Minas Gerais. Não somente os estudantes, mas toda
a população tem dificuldade de acesso ao documento, às vezes é
preciso ficar horas e horas em filas no Psiu. Em muitas cidades do
interior, o cidadão tem de pegar ônibus para ir a outra cidade, para
fazer a carteira. O nosso projeto facilitaria a vida dos estudantes e
acabaria com a burocracia. Temos uma nota técnica do governo
favorável ao projeto, que foi tema de debate e acordo por parte da
base de governo, para que fosse aprovado e sancionado. Infelizmente
fomos surpreendidos pelo veto do Governador, afirmando não haver
condições para confeccionar o documento nas escolas. Para isso não
há condições, mas, para gastar mais de R$100.000.000,00 com
publicidade, há condições; para suplementar a verba de publicidade,
há dinheiro! A Cemig e a Copasa têm dinheiro! Não há problema em
aumentar em mais de 30% a taxa de energia elétrica, ou seja, bem
acima dos índices inflacionários! Pode haver aumento do IPVA e de
outros impostos; pode se criar a taxa de incêndio e fazer cobrança até
para chamar a polícia - conseguimos impedir essa cobrança. E agora
o Governador veta um projeto dessa natureza, que beneficiará
estudantes de todas as regiões do Estado, por meio da confecção da
carteira de identidade diretamente nas escolas. Ele diz que isso não é
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possível e veta projeto que tramitou nas comissões, foi aprovado pela
ampla maioria dos Deputados. Portanto foi um desrespeito a esta
Casa. Infelizmente ficamos surpreendidos e chateados com o veto a
um projeto tão bom. Realmente, não conseguimos compreender os
motivos que o levaram a vetar projeto tão importante como esse,
especialmente durante o período eleitoral. Gostaria de contar com o
apoio do Deputado Rogério e dos demais Deputados desta Casa,
para que possamos derrubar esse veto. A Assembléia Legislativa tem
autonomia para isso. Que o projeto possa virar lei e que os estudantes
sejam beneficiados com a confecção do documento nas escolas. Ao
falar em escolas, concordo com que o Deputado disse: o professor
continua recebendo menos que um salário mínimo. Os servidores do
Estado de Minas Gerais têm os piores salários do País. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Weliton
Prado. No caso do seu projeto, talvez esteja havendo perseguição,
não é? Fazemos oposição ao governo e vemos vetos inexplicáveis,
como aquele ao parágrafo único do artigo referente ao "pitbull". Se a
existência da raça está proibida, é preciso haver esterilização. E esse
dispositivo foi vetado. Vamos conversar com o Governador, mas, a
principio, parece que há algum tipo de perseguição.

* Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. pode ver que
não há quórum para o prosseguimento da reunião. Precisaríamos de
39 Deputados para votar os projetos. Portanto, solicito o
encerramento, de plano, dos trabalhos desta tarde. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.
Exa., já que vimos aqui o exercício de esvaziamento de uma reunião
com a presença de tantos aposentados que buscam o apoio da
Assembléia perante o que estão sofrendo no governo Lula, a
recomposição do quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - E regimental.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Laudelino Augusto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 10 Deputados.
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Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9,
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 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 Q SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/7/2006
Às 9h1 5min, comparece no Salão da Universidade Educacional de

Caratinga, a Deputada Elisa Costa, membro 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, dá-a
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a avaliar a implantação do Programa Luz para Todos na
região. A Presidência interrompe a 1 4 Parte da reunião para ouvir os
Srs. Milton Tavares, Coordenador Estadual do Programa Luz para
Todos; Guilherme Freire, Coordenador Regional do Programa Cemig;
Sebastião Jorge Braga, da Emater; e Vereador Enoque Batista
Gonçalves, de Caratinga, que são convidados a tomar assento à
mesa. Na condição de autora do requerimento que deu origem ao
debate, a Deputada Elisa Costa, tece as considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes - Maria Olivia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.78112004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei &

1.781/2004 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos
freqüentadores de casas noturnas 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 n2 1, que
apresentou.

Posteriormente, em virtude de requerimento do autor, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais, uma vez que a Comissão de Segurança Pública
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Fundamentação
A matéria em exame visa tornar obrigatória a identificação dos

freqüentadores de casas noturnas, danceterias, boates e similares,
mediante registro eletrônico de seus documentos, em equipamento
próprio, e a elaboração de lista com o nome, a foto, o dia e a hora em
que tiveram acesso a esses estabelecimentos. O projeto prevê ainda
que as autoridades policiais poderão utilizar essa lista para instruir
inquérito policial, em caso de conflitos nos estabelecimentos citados.

Segundo o autor, o projeto tem por finalidade aperfeiçoar os
mecanismos de controle e identificação dos baderneiros, que têm
deixado um rastro de violência em casas noturnas. Alguns
estabelecimentos já dispõem de listas com os nomes dos
responsáveis por brigas e tumultos. No entanto, o controle ainda é
feito pelo método manual, sujeito a falhas e incorreções. A gravação
digital dos documentos de identidade contribui para a elaboração de
um cadastro único dos chamados "pitboys", que, assim, ficarão
impedidos de entrar nas boates. Da mesma forma, a medida servirá
para eliminar a certeza da impunidade, que encoraja os arruaceiros. A
violência nas casas noturnas precisa ser reprimida e punida com rigor.
Com a identificação obrigatória dos freqüentadores, certamente os
estabelecimentos poderão funcionar com mais segurança.

A Comissão de Constituição e Justiça se debruçou longamente
sobre a matéria, entendendo que se encontra no campo legiferante
estadual e pode ser submetida à apreciação deste Parlamento.

rÃ
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Contudo, entendeu propor alteração, por meio do Substitutivo n 2 1,

objetivando não só adotar enunciado mais genérico, como também
oferecer a possibilidade de regulamentação da matéria pelo Poder
Executivo. Considerou como óbice à sua tramitação a criação da lista
de baderneiros, na forma como constava no projeto, propondo
alterações com o objetivo de vedar seu fornecimento a pessoas de
direito privado.

O Substitutivo n2 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, alterou o projeto na tentativa de corrigir os vícios existentes
sem prejudicar a intenção do autor de preservar a ordem pública e
ajudar no esforço para melhoria da segurança pública.

Contudo, este relator entende que as alterações constantes no
Substitutivo n 2 1 não conseguiram sanar os vícios existentes no
projeto.

Apesar de o Estado ter o dever constitucional de garantir a
segurança pública, com a finalidade de prevenir a violência e a
criminalidade, ele deve fazê-lo com a menor interferência possível na
vida e nos negócios privados.

O projeto fere o disposto no inciso IV do art. 3 2 da Constituição da
República, que não admite nenhuma forma de discriminação. Em que
pese à boa intenção do autor da proposição de conter a violência,
impedir a entrada de pessoas caracterizadas como "baderneiros"
constitui discriminação, o que pode causar tumulto.

A medida contida no Substitutivo n9 1 não provoca impacto
financeiro-orçamentário nos cofres públicos, mas gera uma obrigação
ao particular, proprietário de boates e casas noturnas. Exigir o registro
da presença dos clientes implica ónus financeiro para os
estabelecimentos.

O procedimento proposto no projeto, além de provocar desconforto
para o cliente, poderá gerar o repasse do ónus financeiro da medida
aos demais freqüentadores.

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

1.78112004.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião
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Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.236/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular o apoio a projetos sociais no Estado.

A proposição foi preliminarmente apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1.

Atendendo a requerimento do Deputado Paulo Piau, foi o projeto
encaminhado à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, que perdeu o prazo regimental para a emissão do
parecer.

Em seguida a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n 2 2, que
apresentou.

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
A proposição em análise dispõe sobre a concessão de incentivos

fiscais com o objetivo de estimular a promoção de projetos sociais no
Estado, e inova, em relação a outras legislações de incentivo, ao
exigir uma contrapartida do contribuinte.

Com vistas a adequar o projeto às normas constitucionais e legais
vigentes e, com isso, garantir eficácia na atração de recursos para o
financiamento de projetos sociais, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n 2 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
apresentou o Substitutivo n 2 2, visando à adequação da proposta de
financiamento das ações socioassistenciais ao previsto pela NOB-
Suas. Na última revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, foram compatibilizadas todas as ações do Projeto
Estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas ao disposto
por essa mesma Norma Operacional Básica. Assim, por meio do
Substitutivo n 9 2, essa Comissão propôs fazer o mesmo no que diz
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respeito à proposta de incentivo ao financiamento de projetos
socioassistenciais, alocando os recursos obtidas por meia de renúncia
fiscal, para o financiamento de projetos socioassistenciais, no Fundo
Estadual de Assistência Social.

No entanto, após um exame mais apurada da questão, esta
Comissão optou por apresentar o Substitutivo n9 3, modificando a
forma de concessão do benefício e sua denominação e restringindo os
créditos tributários objetos do desconto àqueles inscritos em dívida
ativa.

A destinação de recursos provenientes da arrecadação do ICMS do
exercício em curso, conforme previsto no projeto original e nos dois
substitutivos, caracteriza uma vinculação de receita de impostos à
despesa, que é vedada pelo inciso IV do art. 167 da Constituição da
República.

Já no que se refere a créditos tributários inscritos em dívida ativa,
não existe vedação constitucional, sendo a receita proveniente da
dívida ativa classificada como Outras Receitas Correntes - código
1930.00.00 , enquanto a receita de ICMS do exercício é classificada
como Receita Tributária - código 1100.00.00.

Quanto à renúncia de receita, cabe ressaltar que os créditos
tributários inscritos em dívida ativa geralmente são mais difíceis de
serem recebidos pelo Estado, sendo boa parte dos valores do saldo
da dívida ativa de recebimento duvidoso. Por outro lado, quando
ocorreram desonerações fiscais de créditos tributários inscritos em
dívida ativa tivemos incrementos na arrecadação desses créditos, que
superaram em muito a estimativa prevista no orçamento. Com as
desonerações ocorridas nos exercícios de 2001 e 2004, por exemplo,
por meio das Leis n 2s 14.062 e 15.273, respectivamente, o incremento
na arrecadação foi de 380,83% para 2001 e 258,86% para 2004,
comparado com o montante orçado para receita de dívida ativa nos
respectivos orçamentos anuais. O fato comprova que a concessão do
benefício traz consigo a medida compensatória para a suposta
renúncia.

Além disso, o projeto prevê a destinação de parte dos recursos que
serão recebidos ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas - e à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
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Sedese -, tornando possível a essa Secretaria atender à política
pública da assistência social com os recursos obtidos. Vale lembrar
que sem a entrada desses recursos o Estado necessitaria recorrer a
outras fontes para atender a tais demandas.

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

2.236/2005 na forma do Substitutivo n 2 3, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N 2 3

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito
tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
projetos socioassistenciais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de

crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2005, com o objetivo
de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no Estado ] nas
condições especificadas nesta lei.

Parágrafo único - Entende-se por projeto socioassistencial aquele
empreendido por organização ou entidade não governamental de
assistência social regularmente inscrita no Conselho Estadual de
Assistência Social, que tenha por objetivo:

- a proteção da família, de gestantes, de crianças, adolescentes e
idosos;

II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança
alimentar e nutricional sustentável;

III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração
ao mercado de trabalho e da capacitação profissional;

IV - a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.
Art. 2 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador, o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que
apóie financeiramente projeto socioassistencial;

II - executor, a organização ou entidade de assistência social
promotora do projeto socioassistencial.

Parágrafo único - O contribuinte incentivador apresentará
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requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda acompanhado de
documento que comprove a aprovação de projeto socioassistencial
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, após análise e
referendo do Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o
caso, e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento, efetuará o
recolhimento do valor obtido após o desconto ao Fundo Estadual de
Assistência Social - Feas -, cuja movimentação ficará a cargo do
Ceas, na forma e nas condições estabelecidas na lei que instituiu o
fundo e em regulamento.

Art. 3 - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta
lei, o executor deverá comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

- estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois
anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter devidamente prestado contas, ao órgão apropriado, do último

recurso que tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou

bonificações, nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios a
seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição
congênere, no caso de sua dissolução.

Art. 4 - O crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2005, poderá ser quitado com desconto de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de
mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente projetos
socioassistenciais no Estado, nos termos desta lei.

§ 1 - Para obter o benefício previsto no "caput' deste artigo, o
sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as condições
estabelecidos em regulamento, deverá:

- requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;
II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta

por cento) do valor dispensado, a título de apoio financeiro a projeto
socioassistencial aprovado pelo Ceas.

§ 2 - A apresentação do requerimento de que trata o inciso 1 do § l

Si
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deste artigo importa confissão do débito tributário.
§ 3 - O repasse de recursos de que trata o inciso II do § 1 9 deste

artigo será feito da seguinte forma:
- na hipótese de o sujeito passivo apoiar um projeto

socioassistencial específico:
a) 40% (quarenta por cento) do valor dispensado, no máximo, serão

repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao executor,
por meio de depósito identificado em conta bancária de que este seja
titular;

b) 10% (dez por cento) do valor dispensado, no mínimo, serão
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao Feas;

II - na hipótese de o sujeito passivo não indicar um projeto
socioassistencial específico, 50% (cinqüenta por cento) do valor
dispensado serão repassados diretamente pelo sujeito passivo
incentivador ao Feas.

§ 4 - Os valores repassados ao Feas serão destinados ao
financiamento de projetos socioassistenciais de que trata esta lei,
aprovados pelo Ceas, e que não possuam incentivador próprio,
vedada qualquer outra utilização desses recursos.

§ 52 - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os
repasses de que trata o § 32 poderão, a critério da Secretaria de
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

§ 6 - O desconto de que trata o "caput" deste artigo incidirá sobre o
crédito tributário calculado nos termos da Lei n 2 15.273, de 29 de julho
de 2004, que institui o Programa de Pagamento Incentivado de
Débitos com a Fazenda Pública do Estado, no caso de aplicação da
referida lei.

§ 72 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 8 - Sobre o valor do desconto de que trata o "caput" deste artigo,
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 32, não serão
devidos honorários advocatícios.

Art. 52 - o valor dos recursos repassados aos executores, nos
termos da alínea 'a' do inciso 1 do § 32 ou do § 0do art. 49, será de,
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no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos destinados
ao projeto socioassistencial, devendo o executor financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante! a titulo de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 6 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto socioassistencial deverá ser previamente
aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, nos termos
da Lei n 9 12.262! de 23 de julho de 1996, após análise e referendo do
Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o caso, na
forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 79 - E vedado o pagamento de salários ou de remuneração a
organizações ou entidades de assistência social com recursos
provenientes da aplicação desta lei.

Art. 8 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
projetos em que seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador
ou quaisquer de seus sócios.

Parágrafo único - A vedação estabelecida no "caput" estende-se aos
ascendentes, aos descendentes até o segundo grau, aos colaterais
até o quarto grau e aos cônjuges ou companheiros do sujeito passivo
ou de quaisquer de seus sócios.

Art. 92 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
constará a menção do apoio institucional do governo do Estado, bem
como mensagem alusiva à educação fiscal, nos termos do
regulamento.

Art. 10 - O sujeito passivo incentivador que utilizar indevidamente
recursos decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude
ou dolo, fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do
benefício, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias,
e do pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário
dispensado nos termos do "caput" do art. 49

Art. 11 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da assistência social terão acesso, em todos os níveis, à
documenta9ão referente aos projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 12 - E vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de caráter socioassistencial.

Art. 13 - O executor deverá, no prazo de sessenta dias após a
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execução do projeto, apresentar ao Ceas, nos termos do inciso X do
art. 13 da Lei n 2 12.262, de 23 de julho de 1996, prestação de contas
detalhada dos recursos recebidos e dos valores despendidos, de
acordo com as normas vigentes que disciplinam a matéria.

§ 1 - O Conselho Estadual de Assistência Social deverá elaborar
parecer sobre a prestação de contas do executor em, no máximo,
quarenta e cinco dias.

§ 2 - A prestação de contas apresentada pelo executor ficará sujeita
à apreciação da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro [essa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.954/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n
2.954/2006 dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira
destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos à divulgação de
informações sobre pessoas desaparecidas.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n2 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Direitos Humanos opinou pela aprovação da proposição e
apresentou a Emenda n 2 1 ao Substitutivo n g 1.

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 objetivo do projeto é determinar a emissão de pelo menos metade

dos bilhetes da Loteria Mineira com informações e lotos de crianças e
civilmente incapazes desaparecidos. A proposição prevê a suspensão
da venda dos bilhetes, em caso de descumprimento da determinação
acima, e a edição de resolução, por parte da Loteria Mineira, no prazo
de 30 dias após a publicação da lei, a fim de regulamentá-la.

Segundo o autor, cerca de 3 mil casos de desaparecimentos são
contabilizados em Minas Gerais por ano. Esses casos, que geram um
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"profundo sofrimento para os familiares", dificilmente são esclarecidos.
O autor acredita que a divulgação de fotos e informações de
desaparecidos pode trazer resultados positivos na busca dessas
pessoas.

Cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
requisitos para a geração de despesa. O seu art. 16 exige que a
criação de ação governamental que acarrete aumento de despesa
seja acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, bem como declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. O artigo seguinte determina que os atos que criarem
ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão
ser instruídos com a referida estimativa e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio. De acordo com o ai. 15 da citada lei, será
considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a
geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam a
essas exigências. Consideramos, no entanto, que o objetivo do projeto
em exame não deve significar alteração no orçamento da Loteria
Mineira, que, para o ano corrente, foi fixado em R$31.202.257,00.

Objetivando aprimoramentos de ordem técnica e a consolidação da
legislação, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
substitutivo ao projeto. Com isso, acrescenta-se um artigo à Lei n9
15.432, de 3/1/2005, que institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas, preservando a intenção do
projeto original.

A Comissão de Direitos Humanos apresentou emenda ao
substitutivo da Comissão anterior, a fim de estender a iniciativa para
as contas de energia elétrica emitidas pela Cemig. A intenção é
ampliar as chances de solucionar casos de desaparecimentos, uma
vez que a Cemig atende a 90% dos Municípios mineiros.

Entendemos que a participação da Cemig na divulgação das
informações sobre pessoas desaparecidas poderá contribuir muito
para a finalidade do projeto. Saliente-se que a empresa, cujo principal
acionista é o governo do Estado, já se utiliza desse meio para
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participar de campanhas de esclarecimentos à população. Assim
como no caso da Loteria Mineira, a inserção de informações sobre
pessoas desaparecidas nas faturas de energia elétrica não deve gerar
custos adicionais à Cemig. Com o intuito de aprimorar o texto do
projeto, utilizando a terminologia mais adequada, apresentamos novo
substitutivo.

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

2.954/2006 na forma do Substitutivo n 2 2, a seguir redigido.
Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n 2 2, fica

prejudicada a Emenda n 2 1, da Comissão de Direitos Humanos.
SUBSTITUTIVO N 2 2

Acrescenta artigos à Lei & 15.432, de 3 de janeiro de 2005, que
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam acrescentados à Lei n 9 15.432, de 3 de janeiro de

2005, os seguintes arts. 5 2-A e 52-13:
"Art. 5-A - A Loteria do Estado de Minas Gerais inserirá nos bilhetes

lotéricos emitidos em cada concurso tolos e dados de pessoas
desaparecidas.

Art. 5-B - A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -
inserirá no verso das faturas de energia elétrica fotos e dados de
pessoas desaparecidas.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - [lisa Costa, relatora - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.008/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
institui meia-entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão
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de Saúde manifestou-se pela aprovação da proposição na forma
original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objeto instituir a meia-entrada para

doadores regulares de sangue em todos os locais públicos de cultura,
esporte e lazer mantidos pelas entidades e pelos órgãos das
administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

O autor, em sua justificação, alega que a medida incentivará a
doação, aumentará o estoque nos bancos de sangue e difundirá a
idéia de que o ato de doar sangue é um gesto de solidariedade, além
de incentivar a cultura e o esporte, ampliando conhecimentos e
proporcionando à população mais opções de educação e lazer.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência.

A Comissão de mérito exarou seu parecer pela oportunidade e
relevância da matéria na esfera da saúde pública em nosso Estado.

O Estado mantém locais públicos de cultura, esporte e lazer, onde
haveria incidência da meia-entrada. A Fundação Clóvis Salgado -
FCS -, entidade da Secretaria de Estado da Cultura, administra o
Palácio das Artes, um dos mais completos e dinâmicos centros de
exibição e produção artística da América Latina, que reúne, num só
endereço, dois teatros para espetáculos de artes cênicas, música e
dança, além de outros espaços. A autarquia Administração de
Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg - gerencia os estádios
Mineirão e Mineirinho.

Nesses locais são realizados grandes eventos com a cobrança de
ingresso. Com a obrigatoriedade da meia-entrada, haveria
repercussão financeira para os cofres públicos, com a diminuição do
borderô e com a desvalorização desses locais para fins de realização
de eventos. Ademais, não temos como evitar o mecanismo de
repasse, mesmo que parcial, do ônus da meia-entrada para a entrada
inteira, para os outros espectadores e, enfim, para toda a sociedade,
que, de uma forma ou de outra, acabará pagando pela implementação
da medida.
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Entendemos que os recursos que seriam despendidos com o projeto
em tela deveriam ser canalizados para incentivar a doação de sangue.
A Lei flQ 11.553, de 3/6/94, já dispõe sobre essa matéria. Nela

destacamos os dispositivos que tratam da realização de campanhas
periódicas de esclarecimento sobre a necessidade da doação e sobre
os procedimentos necessários para a sua realização. No nosso
entendimento, tal lei contém algo mais importante, que são
dispositivos voltados para um trabalho de longo prazo sobre o
inconsciente coletivo: as escolas de 1 9 e 22 graus da rede pública
estadual promoverão campanha anual de informação sobre a doação
de órgãos com a duração de uma semana e que contará com a
participação do MG Transplantes, bem como de médicos e
especialistas que proferirão palestras sobre doação de órgãos,
sangue e outros tecidos e substâncias humanas.

Já são realizadas diversas campanhas de doação de sangue e elas
costumam adotar como "slogan": 'Doar sangue é um ato de amor". A
aprovação do projeto comprometeria todo o trabalho que já vem
sendo desenvolvido, seguindo uma lógica de solidariedade.

No âmbito 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 seria adequado.

Finalmente, exaramos nossa opinião de que o projeto é ética e
moralmente inaceitável.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n2

3.008/2006.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.205/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise
acrescenta dispositivo à Lei n 2 15.778, de 26/10/2005, que torna
obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
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veículos e estabelecimentos que menciona.
Remetido à Comissão de Constituição E Justiça para análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do projeto na forma original.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n2

15.778, de 2005, com o fim de incluir, entre os locais em que é
obrigatório equipar com aparelho destibrilador cardíaco externo
automático, estações rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais,
estádios e ginásios esportivos, academias de ginástica, hotéis, clubes,
locais de trabalho e outros em que haja aglomeração ou circulação
média diária igual ou superior a 1.500 pessoas.

Tal dispositivo foi objeto de veto do Governador do Estado, quando
da apreciação da Proposição de Lei n 2 16.682, que se transformou na
Lei n 2 15.778. Segundo a mensagem do Chefe do Executivo
encaminhada a esta Casa, o veto do dispositivo em questão
fundamentou-se no fato de a tutela da instalação do desfibrilador nos
recintos em zona urbana ser do Município, e não do Estado. Ressalte-
se que o parecer do relator sobre o veto parcial à proposição
mencionada opinou pela rejeição do veto ao dispositivo em estudo,
argumentando que a competência em questão era legislativa, e não
material, e que esta Casa tinha competência legislativa concorrente
para legislar sobre proteção e defesa da saúde, acrescentando, ainda,
que, como não existia norma federal sobre o assunto, tal competência
do Estado era plena.

Lembramos que a medida proposta é muito importante para
aumentar as chances de sobrevivência das pessoas que sofrerem
parada cardiorrespiratória - especificamente a arritmia cardíaca
conhecida como fibrilação ventricular - nos locais citados no projeto. A
urgência no atendimento é fundamental para impedir a morte ou as
seqüelas no paciente, pois quanto mais rápido se efetuar a
desfibrilação, melhor será o prognóstico da pessoa.

Importante destacar que 90% dos problemas de parada cardíaca
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seguida de morte estão relacionados a essa arritmia cardíaca, o que
representa, no nosso país, mais de 200 mil vítimas fatais por ano. E
em quase todos os casos, a vítima morre antes de chegar ao pronto-
socorro.
Assim, a obrigatoriedade da disponibilização do aparelho

desfibrilador nos locais listados no dispositivo a ser acrescido à Lei flQ
15.778 tem o objetivo de aumentar a chance de sobrevivência das
pessoas vítimas de parada cardíaca que se encontrem nesses locais.
Trata-se, portanto, de uma medida que visa à proteção e à defesa da
saúde, matéria de competência legislativa concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, segundo dispõe o art. 24, XII, da
Constituição da República.

Em virtude da relevância da medida ora proposta, somos favoráveis
à aprovação do projeto em comento.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 1 turno, do Projeto

de Lei n 2 3.205/2006.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.206/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n 2 3.206/2006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, altera a Lei n 14.609, de 23/1/2003.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 2014/2006, foi o projeto
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou.

A seguir a Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n 2 , que apresentou.

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

Fundamentação
A proposta em análise modifica o art. l da Lei n 2 14.609, a fim de

conceder ao espólio da Sra. llka do Nascimento Ribeiro, viúva do ex-
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Deputado Wilson Modesto, a pensão mensal especial referida na Lei
n2 11.732, de 30112/94, e a indenização de que trata o art. 2 Q da Lei n2
13.736, de 9111/2000.

A Lei n9 13.736 alterou a equivalência da pensão especial tratada na
Lei n g 11.732, que beneficiou os ex-Deputados Clodesmidt Riani, José
Gomes Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra, cassados em 9/4/64. A
pensão passou a corresponder ao subsídio mensal dos Deputados
Estaduais. Além disso, determinou à Assembléia Legislativa a
concessão aos citados ex-parlamentares de indenização equivalente
ao subsídio atual dos Deputados Estaduais multiplicado pelo número
de meses compreendidos entre a data da cassação dos respectivos
mandatos e o término da legislatura para a qual foram eleitos.

Posteriormente, a Lei n2 14.609 estendeu a pensão mensal especial
à Sra. llka do Nascimento Ribeiro, pois seu marido, o ex-Deputado
Wilson Modesto, também cassado, já havia falecido. A pensão teve a
mesma justificativa das demais; todavia, a lei em questão não previu a
indenização concedida pelo art. 2 Q da Lei n 13.736.

O projeto em tela visa a conceder a referida indenização.
A Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro faleceu recentemente. Tal

acontecimento não impede a concessão da indenização, que
aproveita aos herdeiros; Cabe ao Estado reparar a lesão moral e
financeira provocada ao saudoso Deputado Wilson Modesto e a sua
esposa, mesmo que seja por intermédio dos seus herdeiros, que hoje,
legitimamente, titularizam o patrimônio deixado pelo casal. Diante
desse fato, o projeto sofreu ajustes, que culminaram no Substitutivo n2
2, da Comissão de Administração Pública, que acatamos. Para maior
rigor técnico, apresentamos uma emenda visando à retirada do art. 40
desse substitutivo. E necessária a vigência da Lei n 9 14.609, de
23/1/2003, para que o objetivo do projeto se alcance.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário não há óbices à
aprovação do projeto, pois seus custos serão previstos no Orçamento
do Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.206/2006, em 12 turno, na forma do Substitutivo n2 2, apresentado
pela Comissão de Administração Pública, com a Emenda n 2 1, a
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seguir apresentada.
Emenda n2 1

Suprima-se o art. 4 Q do Substitutivo n2 2, renumerando-se os
demais.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Fusa Costa -

José Henrique.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.900/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n2
2.900/2005 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de ltuiutaba o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno na forma do Substitutivo n 2 1, retorna a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, dc o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em conformidade com o § 1 2 do citado art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 2.900/2005, na forma aprovada em 1 2 turno,

autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - Ruralminas - a doar ao Município de ltuiutaba imóvel
constituído de terreno com área de 15.000m2, doado ao Estado, em
1957, por aquele ente federativo, e, posteriormente, transferido ao
patrimônio da Ruralminas.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em tela, o referido imóvel destina-se à regularização de
ocupação ali existente. No mesmo sentido, o art. 2 Q da proposição
prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
três anos contados da lavratura de escritura pública de doação, não
forem tomadas as medidas necessárias ao cumprimento dessa
finalidade.

A alienação de bens imóveis pertencentes ao Estado está submetida
às exigências estabelecidas pelo art. 18 da Constituição do Estado;
pelo art. 17 da Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2 0 do art. 105
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da Lei Federal n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentas e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Como o projeto em tela atende às exigências legais, ao interesse
coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas públicas, não
há óbice à transferência pretendida.

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

2.900/2005, no 22 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

José Henrique.
PROJETO DE LEI N g 2.900/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento

Agrário - Ruralminas - a doar ao Município de ltuiutaba o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - Ruralminas - autorizada a doar ao
Município de ltuiutaba o imóvel constituído de terreno com área de
15.000m2 (quinze mil metros quadrados), registrado sob o n g 14.103,
na ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 2 2 Ofício do Registro de Imóveis
de ltuiutaba, situado nas Ruas 43 e 16 e na Avenida Minas Gerais,
nesse Município, com as seguintes medidas e confrontações:
104,10m (cento e quatro vírgula dez metros) de frente para a Rua 43;
116,40m (cento e dezesseis vírgula quarenta metros) do lado direito,
confrontando com a Rua 16; 171,80m (cento e setenta e um vírgula
oitenta metros) do lado esquerdo, confrontando com a municipalidade;
e 118,00m (cento e dezoito metros) nos fundos, confrontando com a
Avenida Minas Gerais.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se à regularização de ocupação.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não forem tomadas as medidas necessárias ao
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cumprimento da destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.482/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.482/2005, de autoria do Deputado Adalclever

Lopes, que declara de utilidade pública a instituição Lar para Idosos
Irmã Tereza - Laiite -, com sede no Município de Pedro Leopoldo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.482/2005
Declara de utilidade pública a entidade Lar para Idosos Irmã

Tereza - Laiite -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar para

Idosos Irmã Tereza - Laiite -, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

2.962/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.96212006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Comunidade Resgate, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NO2.962/2006

Declara de utilidade pública a Comunidade Resgate, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.009/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.009/2006, de autoria do Deputado Carlos
Gomes, que declara de utilidade pública a entidade Conselho de
Amigos das Crianças de Jequitinhonha - Conacreje -, com sede no
Município de Jequitinhonha, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.009/2006
Declara de utilidade pública o Conselho de Amigos das Crianças de

Jequitinhonha - Conacreje -, com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0. Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Amigos

das Crianças de Jequitinhonha - Conacreje -, com sede no Município
de Jequitinhonha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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3.016/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.016/2006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação dos Catadores
de Material Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com sede no
Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.016/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Material

Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com sede no Município de
Pouso Alegre.

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

Catadores de Material Reciclável de Pouso Alegre - Acampa -, com
sede no Município de Pouso Alegre-

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N

3.023/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n2 3.023/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Santa Beatriz - Acesb -, com sede no Município de
Itumirim, 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 9 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.
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PROJETO DE LEI IN Q 3.023/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa

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

Comunitária Santa Beatriz - Acesb -, com sede no Município de
Itumirim.

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

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

3.029/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.029/2006, de autoria do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação Cruzeiro
em Ação - ACA -, com sede no Município de Camanducaia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.029/2006
Declara de utilidade pública a Associação Cruzeiro em Ação - ACA -,

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

em Ação - ACA -, com sede no Município de Camanducaia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.033/2006
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.033/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Bandeirantes, com sede no Município de Curvelo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.033/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores dos Bandeirantes, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores dos Bandeirantes, com sede no Município
de Curvelo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.036/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.036/2006, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação das
Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Uberlândia - Adef -, com
sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.036/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas Portadoras

de Deficiência Física de Uberlândia - Adef -, com sede no Município

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

Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Uberlândia - Adef -, com
sede no Município de Uberlândia.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relator - Ricardo

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

3.038/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.038/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Casa do
Vovô, com sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.038/2006
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Casa do Vovô,

com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial

Casa do Vovô, com sede no Município de Lavras.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.045/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.045/2006, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Planura Projeto Resgate,
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com sede no Município de Planura, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.045/2006
Declara de utilidade pública a entidade Planura Projeto Resgate,

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

Projeto Resgate, com sede no Município de Planura.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.058/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.058/2006, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de
Pirapora - Accomp -, com sede no Município de Pirapora, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.058/2006
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de

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

Comunitária de Pirapora - Accomp -, com sede no Município de
Pirapora.
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Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.096/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.09612006, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Amigos Para
Sempre, com sede no Município de ltaú de Minas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.096/2006
Declara de utilidade pública a Associação Amigos Para Sempre,

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

Para Sempre, com sede no Município de ltaú de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Biel Rocha, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
3.110/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n2 3.110/2006, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Crie - Centro de
Integração Especial -, com sede no Município de Extrema, 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 9 do 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 3.110/2006

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 0 - Fica declarado de utilidade pública o Crie - Centro de

Integração Especial -, com sede no Município de Extrema.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.144/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.144/2006, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Companhia de Missão Social
Gideões de Cristo, com sede no Município de Montes Claros, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.144/2006
Declara de utilidade pública a Companhia de Missão Social Gideões

de Cristo, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Companhia de Missão

Social Gideões de Cristo, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.153/2006
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n°3.153/2006, de autoria do Deputado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Irmão Sol, Irmã Lua - Abisil -, com sede em ltaipé, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.153/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Irmão Sol,

Irmã Lua - Abisil -, com sede no Município de ltaipé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Irmão Sol, Irmã Lua - Abisil -, com sede no Município de
ltaipé.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.161/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.161/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação da
Pastoral da Moradia Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município
de Cruzília, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.161/2006
Declara de utilidade pública a Associação da Pastoral da Moradia

Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município de Cruzília.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Pastoral
da Moradia Santo Antônio - APMSA -, com sede no Município de
Cruzilia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.173/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.173/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que declara de utilidade pública o Instituto Estadual Santo
Dias - IESD -, 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 NO3.173/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Estadual Santo Dias - IESD -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Estadual

Santo Dias - IESD -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.202/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.202/2006, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Conferência Nossa
Senhora da Graça de Capelinha, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI NO3.202/2006
Declara de utilidade pública a Conferência de Nossa Senhora da

Graça de Capelinha, com sede no Município de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Conferência de Nossa

Senhora da Graça de Capelinha, com sede no Município de
Capelinha.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.212/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.212/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Simpatizantes dos Bairros Nossa Senhora das Mercês e Vila
Esperança, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.212/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora das Mercês - ACNM -, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora das Mercês - ACNM -, com sede no
Município de Formiga.
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Art. 2 0 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.221/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.221/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública o Centro de Convivência do Idoso
Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.221/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência do Idoso

Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência

do Idoso Renascer, com sede no Município de São Brás do Suaçuí.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.229/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.22912006, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de
Direito de Família - IBDFAM -, 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 do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.229/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Direito de

Família - IBDFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Brasileiro de

Direito de Família - IBDFAM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.232/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.232/2006, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.232/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.237/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.237/2006, de autoria do Deputado Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública o Lions Clube de Carmo
do Paranaíba Maurício Rios, com sede nesse Município, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.237/2006
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Carmo do Paranaíba

Maurício Rios, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Carmo

do Paranaiba Maurício Rios, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.240/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.240/2006, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Nova Vida, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.240/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Vida,
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com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Nova Vida, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.241/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.241/2006, de autoria do Deputado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a entidade Casa Lar, com
sede no Município de Três Corações, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.241/2006
Declara de utilidade pública a entidade Casa Lar, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Lar,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.242/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.242/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Central da
Sociedade de São Vicente de Paulo de Paracatu, com sede nesse
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Município, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 °do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.242/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de

São Vicente de Paulo de Paracatu, com sede no Município de
Paracatu.

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

Sociedade de São Vicente de Paulo de Paracatu, com sede no
Município de Paracatu.

AI. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.243/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.243/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Casa Arco-íris, com
sede no Município de Andradas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.243/2006
Declara de utilidade pública a entidade Casa Arco-Íris, com sede no

Município de Andradas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa Arco-

íris, com sede no Município de Andradas.



244

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.244/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.244/2006, de autoria do Deputado Edson
Rezende, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Amigos do Crespo - Acac -, com sede no Município de Carandaí,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.244/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

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

Comunitária dos Amigos do Crespo - Acac -, com sede no Município
de Carandaí.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.246/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.246/2006, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Distrito de São Gonçalo e Região, com sede no
Município de Botelhos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NO3.24612006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de
São Gonçalo e Região, com sede no Município de Botelhos.

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

Comunitária do Distrito de São Gonçalo e Região, com sede no
Município de Botelhos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.247/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.247/2006, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Federação das
Associações Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -,
com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.247/2006
Declara de utilidade pública a Federação das Associações

Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -, com sede no
Município de Contagem.

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

Associações Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -,
com sede no Município de Contagem.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.249/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.249/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no Município de Ouro Branco,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.249/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no Município de Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no
Município de Ouro Branco.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.257/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.257/2006, de autoria do Deputado Gustavo
Corrêa, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança
Esperança, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO3.257/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança

Esperança, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Criança Esperança, com sede no Município de Betim.
Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.262/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.262/2006, de autoria do Deputado Marlos
Fernandes, que declara de utilidade pública a Creche StelIa Maris -
CSM -, com sede no Município de Nova Ponte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.262/2006
Declara de utilidade pública a Creche Stella Maris - CSM -, com

sede no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Stella Maris -

CSM -, com sede no Município de Nova Fonte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Biel Rocha, relator - Maria OUvia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.326/2006

Comissão de Redação

ÀT
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O Projeto de Lei n° 3.326/2006, de autoria da Deputada Maria
Tereza [ara, que declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Boa
Esperança, com sede no Município de Boa Esperança, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.326/2006
Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina

de Boa Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.328/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.328/2006, de autoria da Deputada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Projeto Livre para Viver, com sede
no Município de Mutum, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.328/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Livre para Viver, com

sede no Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Livre

rÀ



249

para Viver, com sede no Município de Mutum.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2

3.339/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 3.339/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Casa da
Criança e do Adolescente de Caxambu, com sede no Município de
Caxambu, 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 9 3.339/2006
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Criança e do

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

Criança e do Adolescente de Caxambu, com sede no Município de
Caxambu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator -Vanessa

Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/8/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maura

de Oliveira Costa, ocorrido em 418/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 61 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 9/8/2006
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata; discurso dos Deputados Laudelino Augusto e
Domingos Sávio; aprovação - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.562 a
3.565/2006 - Requerimentos n2s 6.792 a 6.79512006 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública e do Trabalho -
Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - 22 Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 1 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 2.675/2005; discurso do Deputado João Leite;
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe Brandão -
Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura	-
0 Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - As 114h14min, a
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lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 2?-Secretária ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece à Deputada Jô Moraes e

a cumprimenta pelo seu aniversário. Em discussão, a ata. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, uma das

mensagens enviada ontem e lida é do Governador para a retirada do
regime de urgência do Projeto de Lei n2 3.374. Gostaria que constasse
que ele se refere à criação das subsidiárias da Copasa. Além disso,
gostaria que constasse também o nosso reiterado apelo para que se
fizesse o desmembramento do projeto, em vez de retirá-lo do regime
de urgência. Explicarei algo sobre o qual falamos ontem.

Há um item que tem caráter de urgência. Quando o retiramos de
todo o projeto, fica prejudicado o primeiro item, que é a criação da
subsidiária Aguas Minerais de Minas. Há um anseio e uma
necessidade do Circuito das Aguas para que seja criada. Depois de
respondidos os questionamentos do "Fórum das ONGs do Circuito
das Aguas", que a criemos. Já está tudo pronto; aliás, com empregos
e renda. As pessoas necessitam obter de volta o emprego que
perderam quando a Superágua foi fechada.

Logo, gostaria que colocassem que se trata da criação das
subsidiárias; além disso, que houve o nosso apelo para que se retire o
caráter de urgência das demais, e não da questão das águas
minerais. Esta precisa continuar com a urgência. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria de registrar,
nessa mesma linha, que é importante deixar claro que se trata de
projeto que propõe a criação de algumas subsidiárias, algumas
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empresas - ainda que públicas, geridas pela Copasa - que tratem de
assuntos distintos. Manifestamos a nossa discordância com a
ponderação do Deputado Laudelino Augusto de que apenas um item
ou algumas coisas são de urgência. Fico pesaroso com a retirada do
regime de urgência. E bom registrar que foi uma pressão e um apelo
da Oposição. Aliás, chegou-se a bloquear a pauta de votação e
obstruí-ia para que o projeto não tosse votado. Antes de entrar o
recesso, isso ocorreu e está registrado na Casa. Dem'ocraticamente,
atendendo a esse apelo da Oposição, o governo retirou o regime de
urgência, deixando claro que entende que o projeto deve ser aprovado
como um todo.

Entendo que todos os assuntos que tratam do projeto são urgentes.
Por que fiz questão de registrar isso? Analisei o projeto e verifiquei
que não há como não ser urgente a questão que envolve o
saneamento nas cidades mais pobres, com índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - mais baixo, como Jequitinhonha.
Elas representam a criação de uma das subsidiárias. Assim como
essa questão, a irrigação no Jaiba é urgente e é um problema que
precisa ser enfrentado. Há centenas de agricultores assentados que
precisam de cesta básica para sobreviver, pois não há uma infra-
estrutura adequada para que possam produzir. A questão das
estâncias hidrominerais é tão urgente quanto as outras. Alertei a
Oposição e todos os Deputados sobre isso. Não entrarei aqui na
semântica se é Situação ou Oposição. E o que regimentalmente a
Casa diz aos que se batem contra o atual governo.

Entendo que Aécio Neves tem realizado um governo bom e sério,
por isso me orgulho de ser da sua base. Não tenho constrangimento
de ser da Situação, convencionalmente assim chamada.

Gostaria que aqueles que, num processo de oposição e de
obstrução, não permitiram votar o projeto, democraticamente
votassem contra esse ou aquele artigo e apresentassem as suas
emendas. Na ata não pode constar que apenas um item é urgente. E
preciso que pelo menos nela conste que a opinião deste Deputado é
que todos os itens que tratam do projeto são importantes e igualmente
urgentes. Quem sente a urgência é o cidadão que não tem água
tratada na sua cidade nem perspectiva de vir a tê-la, se não tomarmos
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consciência de que é preciso tratar de maneira diferente coisas
diferentes. Como essas cidades possuem um IDH mais baixo,
precisam buscar outras fontes de financiamento e alternativas para
obterem saneamento básico.

Da mesma maneira, o .Jaíba precisa também da irrigação. De modo
especial, as estâncias hidrominerais, as cidades que compõem o
Circuito das Aguas, as quais estão tendo o seu turismo prejudicado,
tiveram funcionários que perderam o emprego e tinham na
Assembléia Legislativa a esperança de ver esse projeto aprovado,
querem que todos votemos o projeto.

O fato de ter sido retirado o regime de urgência não impede que a
Casa vote o projeto. Faço um apelo para que nos unamos,
indiferentemente se Oposição ou Situação, para a votação dessa
proposição, ainda que seja aperfeiçoada com emendas, pois se trata
de um projeto de relevante interesse público. Não podemos, por uma
questão de ser  favor ou contra o governo, bloquear um projeto que
poderia melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas, como as do
Vale do Jequitinhonha, do Sul de Minas, das estâncias hidrominerais e
do Jaíba.

Portanto, por uma questão de consciência, registro que estou aqui
pronto para votar o projeto. Não faltei a nenhuma reunião e também
não faltarei durante toda a campanha. Se houver votação, estarei
aqui, no Plenário. Acredito que temos condições de ter quórum e votar
o projeto.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.562/2006
Dá a denominação de Raul Belém à rodovia que liga os Municípios

de Estrela do Sul e Grupiara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Ari. l - Fica denominada Raul Belém a rodovia que liga os
Municípios de Estrela do Sul e Grupiara.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2006.
Zé Maia
Justificação: De acordo com a Lei n 2 13.408, de 1999, a

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Propomos dar à rodovia que interliga os Municípios de Estrela do
Sul e Grupiara o nome de Raul Belém, como tributo e reconhecimento
ao destacado trabalho que essa personalidade desenvolveu em prol
do comunidade.

Nascido em 1938, no Município de Araguari, formou-se em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte. Eleito pela
primeira vez Deputado Estadual pelo extinto MDB, em 1967, teve o
mandato cassado por força do Ato lnstitutcional n S. Contudo, já em
1987 retorna à atividade política, exercendo o cargo de Deputado
Federal por três mandatos, durante os quais se destacou como líder
partidário e membro de diversas comissões parlamentares.

Também atuou no Poder Executivo, quando exerceu o cargo de
Secretário de Estado de Fazenda.

Por sua atuação, recebeu diversas honrarias, das quais
destacamos: Medalhas da Inconfidência, da Ordem do Mérito
Legislativo, da Justiça do Trabalho, do Bicentenário da Morte do
Alferes Tiradentes, da Ordem do Mérito de Dom Bosco, Grande-
Oficial, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10 2 Região,
no Distrito Federal, da Ordem do Mérito Juiz Classista, concedida pela
Associação Nacional dos Juizes Classistas, e Comenda do Mérito
Público, alusiva ao Centenário de Belo Horizonte.

O seu falecimento, ocorrido em 2001, deixa uma lacuna; ficaram,
entretanto, boas lembranças e admiração por seu exemplar modo de
vida.

Em vista disso, contamos com o apoio dos nobres pares para a
homenagem pública que ora pretendemos prestar-lhe.

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

PROJETO DE LEI M 3.563/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

da Boa Vista, com sede no Município de Barroso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Povoado da Boa Vista, com sede no Município de
Barroso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação Comunitária do Povoado da Boa Vista,

com sede no Município de Barroso, é uma entidade sem fins lucrativos
e cumpre seu compromisso com a sociedade trabalhando para
amenizar a situação das famílias que vivem em estado de
vulnerabilidade e miserabilidade e desenvolvendo projetos voltados
para a geração de renda da comunidade.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que se propõe mediante esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.56412006
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Aposentados e Pensionistas de Três Marias - AAP-TM -, com sede
nesse Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Três

Marias é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial
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e de promoção social. Presta assistência social a aposentados e
pensionistas e trabalha junto à comunidade visando a promoção e
valorização destes.

Considerando o importante trabalho da entidade, que preenche os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos
com a aprovação desta proposição pelos nobres colegas.

- 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 3.565/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do

Excepcional - Apae - de Funilândia, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos do Excepcional - Apae - de Funilândia, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2006.
Lúcia Pacífico
Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Excepcional -

Apae - de Funilândia, fundada em 22/10/99, é uma sociedade civil,
filantrópica, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de
estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos.

A Apae de Funilândia tem por finalidade a promoção da melhoria da
qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, para
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; a coordenação e a
execução, na sua área de jurisdição, dos objetivos, dos programas e
da política da Federação das Apaes do Estado e da Federação
Nacional das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o
progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica
do movimento apaeano, entre outras finalidades.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência dos
nobres pares ao projeto apresentado.

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

N2 6.792/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Presidência da Câmara
Municipal de Belo Horizonte pelo lançamento do selo e do carimbo
comemorativos dos 70 anos dessa Casa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N2 6.793/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Diretoria da Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora pelo seus 152 anos de fundação. (- A
Comissão de Saúde.)

N 6.794/2006, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Presidência da Associação
Comercial de Viçosa pela realização de festividades em comemoração
do aniversário de Arthur da Silva Bernardes. (- A Comissão de
Turismo.)

N2 6.795/2006, da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Senado e aos Senadores com
vistas à rejeição dos arts. 11, 13, 14 e 15 do Projeto de Lei n9
22/2003 (- A Comissão de Defesa do Consumidor)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e do Trabalho.
Comunicação não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Maura de Oliveira Costa, ocorrido em 4/8/2006, em Belo Horizonte.
(- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Mauri Torres.)

24 Parte (Ordem do Dia)
1Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a

1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para a Y Parte da próxima
reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 152 Reunião Ordinária, em
8/812006, dos Requerimentos n 2s 6.747/2006, do Deputado Dimas
Fabiano, 6.749/2006, do Deputado Weliton Prado, e 6.750 e
6.757/2006, da Comissão de Direitos Humanos; e do Trabalho -
aprovação, na 151 Reunião Ordinária, em 8/8/2006, dos Projetos de
Lei &s 2.842/2005, da Deputada Jô Moraes, 2.932 e 3.276/2006, do
Deputado Fábio Avelar, 2.99312006, do Deputado Mauri Torres,
3.043/2006, do Deputado André Quintão, 3.147/2006, do Deputado
Gustavo Valadares, 3.238/2006, do Deputado Padre João,
3.272/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.273/2006, do
Deputado João Leite, 3.274/2006, do Deputado Márcio Passos,
3.279/2006, da Deputada Ana Maria Resende, 3.282 e 3.311/2006, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.28912006, do Deputado Doutor
Viana, 3.295 e 3.33812006, do Deputado Biel Rocha, 3.297/2006, do
Deputado João Bittar, 3.305/2006, do Deputado Domingos Sávio,
3.31212006, da Deputada Cecilia Ferramenta, 3.32512006, da
Deputada Lúcia Pacífico, 3.345/2006, do Deputado George Hilton,
3.349/2006, do Deputado Sebastião Costa, 3.356/2006, da Deputada
Elbe Brandão, e do Requerimento n 9 6.783/2006, do Deputado
Antônio Andrade (Ciente. Publique-se.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 2 Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1 9 turno, do

Projeto de Lei n 2 2.675/2005, do Deputado George Hilton, que dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Educativo e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira
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opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos nesta tribuna para discutir o Projeto de Lei ri9
2.675, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Educativo e dá outras providências. Tivemos oportunidade de
acompanhar exaustivamente, na tarde de ontem, a discussão desse
projeto, ou até mais do que isso, outros temas também. Foi uma tarde
rica em temas durante a discussão desse projeto e, infelizmente, não
pudemos nem fazer uma manifestação, já que havia uma grande
presença de aposentados, que lotaram as galerias da Assembléia
Legislativa. Esperavam uma palavra de apoio dos parlamentares na
luta dos aposentados brasileiros, mas, lamentavelmente, por uma
situação regimental, nenhum dos Deputados pôde pronunciar-se em
favor deles, que lutam pelo aumento de 16,7%, negado pelo governo
federal. O nosso apoio aos aposentados que vieram à Assembléia
Legislativa na tarde de ontem e não puderam ouvir nenhuma
manifestação de nenhum Deputado, pois foi-nos negada a
possibilidade de manifestarmo-nos sobre essa questão.

Gostaria de dar continuação ao tema de que trata o projeto de lei
que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Educativo, projeto importante do Deputado George Hilton, que
recebeu pareceres das comissões. Diferentemente do que ouvimos na
tarde de ontem, o nosso Estado deve ter toda a atenção da
Assembléia Legislativa em relação ao turismo, dada a riqueza do seu
patrimônio histórico, conhecido no País e fora dele. Ouvimos críticas
violentas ao governo do Estado em relação à política do turismo,
Deputado Gustavo Valadares.

Hoje fui ao Siaf do governo federal, porque diziam aqui que o
turismo no governo federal é uma maravilha. Está aqui o programa
Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos, do governo federal, com
uma previsão de R$1.248.000.000,00.

De R$1.000.000.000,00 previstos, temos uma execução
orçamentária, até este mês, de 5%. Cinco por cento de execução
orçamentária do governo federal para o turismo. Ouvimos aqui que o
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governo federal está fazendo turismo, algo fantástico, com uma crítica
pesada ao governo do Estado. Hoje temos uma política de turismo do
governo do Estado, com a nossa ex-Deputada Maria Elvira e sua
competência e atenção. No nosso Estado, o turismo está inserido
como um programa estruturador, com a Estrada Real. Tenho tido a
oportunidade de estar nas cidades que compõem a Estrada Real e em
circuitos turísticos do nosso Estado e tenho visto presença de turistas
brasileiros e estrangeiros em Minas Gerais, percorrendo a Estrada
Real, conhecendo essa reserva, esse patrimônio histórico do nosso
Estado, algo maravilhoso. Vemos muitos turistas nos marcos da nossa
Estrada Real, por isso não concordamos com a crítica feita na tarde
de ontem. O governo do Estado de Minas Gerais está atento para
essa questão do turismo. Creio que o projeto do Deputado George
Hilton vem contribuir para que o nosso Estado esteja atento a essa
grande reserva que temos. Desejamos que os estudantes das nossas
escolas da rede pública sejam orientados e instruídos sobre essa
reserva de patrimônio histórico do nosso Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o
aparte. Queria apenas fazer uma denúncia que acho importante e tem
muito a ver com o pronunciamento de V. Exa. Esse manifesto que vou
ler aqui, agora, Deputado João Leite, está sendo assinado por todas
as autoridades ligadas ao trabalho no campo, ao produtor rural, ao
desenvolvimento do Norte de Minas, ao desenvolvimento
socioeconômico e do próprio turismo. E fundamental que tenhamos
conhecimento desse fato gravíssimo que está acontecendo na nossa
região. Depois vamos procurar os caminhos legais para que
possamos apresentar as denúncias. (- Lê:)

"Manifesto em Defesa das Barragens e Desenvolvimento do Norte
de Minas. As entidades de classe do Norte de Minas, reunidas em
Montes Claros no dia 2/8/2004, deliberaram pela elaboração do
manifesto em defesa dos interesses do Norte de Minas, diante da
recente postura de outros movimentos em impedir a construção de
barragens e até mesmo de medidas ambientais que travam o
desenvolvimento sustentável regional.

O Norte de Minas é uma região promissora na agricultura, por
diversos fatores, como a boa quantidade de luminosidade e sua terra
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de excelente qualidade. Mesmo com os problemas de recursos
hídricos, transformou-se no maior produtor irrigado de frutas e maior
produtor de bovinos de Minas Gerais. Apesar dos seus índices
pluviométricos baixos, o homem do campo tem despendido todos os
esforços para transformar a região em grande celeiro agroindustrial
mineiro.

A região tem sua vocação agrícola, comprovada pelo fato de, nos
seus 86 Municípios, apenas 7 contarem com indústrias. Nos outros 79
Municípios, a principal base da economia é fruto da abnegação do
homem do campo, que ainda é o maior gerador de empregos na
região.

Nos últimos anos, vários movimentos sociais, com ideologia
devidamente reconhecida na região, têm aberto campanha contra o
modelo executado na região, utilizando o falso argumento dos
impactos ambientais que seriam gerados. Nesse projeto, está a
proibição de construir qualquer barragem no Norte de Minas, sob o
falso argumento de danos irreparáveis na natureza.

São as mesmas pessoas que, na década de 70, se posicionaram
contra a construção da Barragem do Bico da Pedra, em Janaúba, ou
mesmo das barragens de Salinas, Machado Mineiro e tantas outras
que a Cemig viabilizou na microrregião do Alto Rio Pardo. O
desenvolvimento alcançado pelo Município de Janaúba é uma
resposta aos opositores da obra, pois a qualidade de vida dos
moradores daquele local melhorou de forma considerável. Nas outras
barragens, a população de Salinas nunca mais viveu o drama da falta
de água para abastecimento humano.

Desde 1997- há nove anos-, foi iniciada a construção da Barragem
de Berizal, nas águas do rio Pardo, entre os Municípios de Taiobeiras
e Berizal. A triste sina dessa obra é ter sido escolhida para os mais
diversos ataques desses movimentos ditos sociais. Desde 217/2002,
as obras estão embargadas pelo Conselho de Política Ambiental de
Minas Gerais, atendendo à recomendação da Fundação Estadual de
Meio Ambiente - Feam. Somente depois descobriram que a obra
deveria ser analisada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF. Nem
essa falha clamorosa levou a acabar com o embargo da obra.

A maior indignação é saber que esses movimentos sociais -
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considerados sociais -, em total desrespeito aos interesses
democráticos, comparecem a um órgão público, diante do seu
dirigente no Norte de Minas, e comunica que, se a obra for retomada,
ocorrerá a invasão do canteiro de obras e destruição do que já foi
realizado. Onde estão os órgãos competentes para interpelar o autor
ou autores das ameaças e tomar as providências necessárias,
inclusive responsabilizando cautelarmente os incitadores?
A política ambiental de Minas Gerais está precisando de

reavaliação, conforme ficou evidenciado na recente Lei da Mata Seca.
Querer ampliar a área de reserva legal no Norte de Minas de 20%
para até 80% é promover o desemprego de 40 mil pessoas e ainda
prejuízo de R$1.000.000.000,00 na economia regional, além de
atropelar os direitos constitucionais. Infelizmente, Minas Gerais tem
caminhado na contramão da história nesse assunto e ainda enfrenta o
problema da falta de interlocutor devidamente credenciado para tratar
o assunto. O Norte de Minas não aceitará pagar o passivo ambiental
de Minas Gerais.

No momento em que o Estado argumenta sua preocupação com as
desigualdades sociais e define as regiões mais carentes como
prioridade, entendemos que a política ambiental demonstra o
contrário, pois, ao impedir os projetos de desenvolvimento
sustentável, quer impor ao Norte de Minas continuar vivendo na
miséria, enquanto outras regiões enriquecem e mostram sua pujança.

Chega de abusos! Precisamos de seriedade e respeito com essa
região. Não vamos aceitar que estrangulem o nosso homem do
campo, explorando de forma desleal uma falsa preocupação de
preservação ambiental

Deputado João Leite, assinam este manifesto os seguintes
senhores: Waimir Morais de Sá, Presidente da Amams; Alexandre
Viana, da Sociedade Rural de Montes Claros; George Lucilio
Fernando Brito, da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Norte
de Minas; Orlando Machado Pinto, da Associação dos Irrigantes do
Norte de Minas; Carlos Genuíno Quadros, da Cooperativa de Crédito
Rural do Norte de Minas - Credinor -; Lucio Tolentino Amaral, da
Cooperativa Agropecuária de Montes Claros - Coopagro -; Aluizio
Cunha, do Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos - Crea -;
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Walter Moreira Abreu, Presidente da Cooperativa de Produtores
Rurais de Capitão Enéas e da Eco-Silver Silvicultura Sócio-Ambiental
do Norte de Minas; Július César Denucci Aliagro, da Aliança para o
Desenvolvimento do Agronegócio; Gilberto Gualter dos Santos, Vice-
Presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros
para a Área de Agronegócios; Derneval Germano da Cruz, Prefeito de
Talobeiras e Diretor do Cidarp; e José Augusto Mota Filho, Prefeito de
Berizal e Diretor do Cidarp.

Minas Gerais possui uma legislação ambiental das mais apuradas e
uma grande preocupação nessa área. Sou testemunha da
participação de V. Exa., do Deputado Laudelino Augusto, do Deputado
Doutor Ronaldo e de vários outros que compõem a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais. A meu ver, de forma truculenta e com
ameaças, sem uma ampla discussão, não resolveremos a questão.
Não aceitaremos a ameaça de invasão de uma obra que já está sendo
analisada pelos órgãos ambientais de Minas Gerais e pela Justiça. Se
isso acontecer, prejudicará outras obras fundamentais, como a
Barragem de Jequitaí, a do Pião, e várias outras que, há anos,
tentamos tirar do papel para promover a integração e o
desenvolvimento do Norte de Minas.

Neste pais, não conseguimos nada com a força bruta. Estamos
vendo o que acontece em São Paulo. Parece-nos que há uma ordem
deliberada, que não está saindo dos presídios, para promover a
baderna no Brasil.

Entendo que a ordem deve ser mantida, a democracia e o direito de
protestar devem ser respeitados. Não podemos aceitar ameaças de
invasões de obras, seja em construções de barragens, seja em outras.
Minas Gerais, principalmente o Norte de Minas, Deputado João Leite,
precisa sair da retórica e mostrar que estamos interessados, ajudando
no desenvolvimento e progresso daquela região.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Concordo com V. Exa, pois este país tem uma Constituição, tem
contratos que devem ser respeitados. Assim, recebemos a
manifestação de V. Exa.

Eu falava sobre o projeto de incentivo ao turismo educativo. Estou
convencido de que todos nós também temos responsabilidade. A
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região da Pampulha, em Selo Horizonte, é importante para o turismo,
e estamos acompanhando manifestações das várias associações da
Lagoa da Pampulha, em que reclamam dos muros pichados nessa
época eleitoral. Acredito que as associações, os moradores da região
e a população da Capital não aceitam o descaso com o nosso cartão
postal. Sempre lutamos em prol da melhoria daquele espaço. Essa
discussão veio em boa hora para que todos reconheçam e, de alguma
forma, tenham cuidado com aquele espaço, respeitem a cobrança
feita pelas associações da região da Pampulha e de Belo Horizonte.

Vimos também que, na Zona Sul de Belo Horizonte, uma
manifestação artística - de dois artistas da Capital - foi pichada. Vale
lembrar que Belo Horizonte é uma cidade que pretende receber
turistas. Penso que os candidatos não tiveram conhecimento dessa
situação. Amamos os artistas de Belo Horizonte e suas
manifestações. E lamentável o que está acontecendo na cidade, que
vem perdendo bonitos espaços devido a esse descaso. Um projeto
que trata de incentivo ao turismo educativo, que pretende mostrar a
importância dos recursos que existem nas cidades do Estado, vem em
boa hora.

Outra questão fundamental para a nossa cidade, para aqueles que a
visitam e que é a expectativa de todo belo-horizontino é a segurança.
E importante que tenhamos um turismo com segurança não só em
Belo Horizonte, mas também em São Paulo. O mesmo Siaf do
governo federal de hoje traz a execução orçamentária do Sistema
Unico de Segurança Pública. Segurança pública! Estamos em agosto,
quase no final do ano, e até agora, dos recursos para a segurança
pública o governo federal liberou 5%. Cinco por cento para a
segurança pública! Portanto essa não é uma prioridade. Não existe
turismo sem segurança pública. Ela é fundamental.

Uma questão importante que está sendo discutida hoje é o sistema
penitenciário nacional, que conta com a liberação de 1%. Trata-se de
uma situação delicada no nosso país, assim como a questão do
turismo. A discussão desse projeto é fundamental nesse momento.
Esse mesmo governo que já liberou 70% para sua propaganda.

Para o turismo, é fundamental o transporte coletivo. Há muitos anos,
Belo Horizonte aguarda metrô, e, para ele, zero. Conforme a proposta
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do governo federal, a conclusão do metrô de Belo Horizonte será
apenas no final deste século. Isso é lamentável num momento em que
discutimos turismo numa cidade como Belo Horizonte, que precisa se
desenvolver e receber visitantes.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)- Deputado João Leite,
agradeço o aparte. V. Exa. leu-me os pensamentos. Nesta tarde,
trouxe ao Plenário uma matéria que comprova e demonstra à
população mineira, especialmente à de Belo Horizonte, o descaso do
PT e da CBTU, hoje comandada por um membro desse partido em
Minas Gerais, com a população da Capital, no que se refere às obras
do metrô.

Tenho uma cópia do jornal "Diário da Tarde". No dia 11/12/2003,
quinta-feira, a Editoria de Cidades publicou o seguinte: "Presidente da
CBTU, João Luiz da Silva Dias, garante que, em dois anos, começará
a construção das linhas para a região hospitalar e para o Sion."
Coincidentemente, a declaração foi feita poucos antes do início da
campanha eleitoral para a Prefeitura de Bela Horizonte, cujo candidato
do PT era Fernando Pimentel, que se acabou reelegendo. Ele garante
que, em dois anos, as obras serão iniciadas, logo isso deveria ter
ocorrido em 11/12/2005. Estamos em 2006. Na semana passada,
recebemos um presente de grego do Ministro das Cidades, Márcio
Fortes, também ligado ao P1, e do Presidente da CBTLJ, esse mesmo
senhor que deu a declaração em 2003, informando que as obras das
Linhas 2 e 3 do metrô, as que ligam a região hospitalar à Savassi e à
Pampulha, só serão iniciadas, no mínimo, daqui a 20 anos.

Mais uma vez, deixo o meu repúdio e indignação à mentira, à
irresponsabilidade e à demagogia de discursos, o que não é novidade,
de alguns integrantes do RI e do governo federal. No caso do
Presidente da CBTU, a única coisa que esse senhor faz são falácias,
mentiras.

O jornal "Estado de Minas" do dia 8/7/2003, antes da outra nota,
informou que projetos para a Savassi e o Calafate estavam em
discussão. (- Lê:) "Segundo o Presidente da CBTU, João Luiz da Silva
Dias, já estão assegurados cerca de R$1.200.000,00 para a
realização dos projetos básicos de engenharia das duas obras.
'Faremos os projetos e sairemos em busca de financiamentos

rÁ



266

adequados, pois teremos uma boa noção do custo total das
intervenções. As Linhas 2 e 3 do metrô de Belo Horizonte, que serão
subterrâneas, são fundamentais para que o transporte passe a
atender à demanda diária do sistema na Capital'.'

Mais uma vez, está comprovado que esse Presidente não tem
preparo para estar no cargo que ocupa; nem o governo do PT, pois
demonstra que não sabe escolher os Presidentes de suas autarquias.
Infelizmente, quem sofre é especialmente a população de Belo
Horizonte. Sou belo- horizontino, apaixonado por esta terra, e tenho a•
convicção de que o metrô é a solução para o trânsito caótico em que a
cidade se encontra. Não adianta mudar as mãos das ruas ou pintar o
meio-fio, o que a Prefeitura faz atualmente. Precisamos de muito
mais.

Comprovamos, agora, que o que tem proposto esse governo do PT
a Belo Horizonte e aos belo-horizontinos são apenas mentiras e
discursos demagogos e irresponsáveis. Quero lembrar que, quando o
Presidente Fernando Henrique desenvolvia o metrô de Belo Horizonte,
membros do PT levantavam a bandeira de que o mais importante para
esta cidade era o metrô. Entretanto hoje esses mesmos interlocutores
do PT não ocupam a tribuna desta Casa ou da Câmara Municipal nem
vão à imprensa escrita ou falada para pressionar, no bom sentido, o
governo federal para que os belo-horizontinos tenhamos o metrô que
merecemos.

Deixo a minha indignação. Parece que V. Exa. leu os meus
pensamentos. Mas a mentira tem pernas curtas, e fica também o
aviso ao Presidente da CBTU.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares.
Aproveito para colocar à disposição dos Deputados e das Deputadas,
para que o assinem, o documento em que solicitamos a criação de
uma frente parlamentar em defesa do metrô de Belo Horizonte, já com
21 assinaturas. Também quero combinar a caminhada que vamos
fazer no leito já preparado do ramal Barreiro, que está sofrendo
invasões e transformando-se em depósito de lixo. Quer dizer, o povo
de Belo Horizonte está perdendo o investimento feito no governo
passado, com obras de arte, passarelas e o início de estações, pois
tudo vem sendo depredado e perdido. Assim, a frente parlamentar em
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defesa do metrô de Belo Horizonte fará uma caminhada para mostrar
o descaso pelo metrô de Belo Horizonte e pelo ramal Barreiro.

O Deputado Gustavo Valadares nos faz pensar, à luz do projeto do
Deputado George, na história de Belo Horizonte. Essa linha de
superfície do metrô de Belo Horizonte atende atualmente menos do
que atendiam as linhas do subúrbio, que tínhamos antigamente nesta
cidade. Essa linha ia até Betim; tínhamos um subúrbio da estação
central a Betim e um que ia em direção a Nova Lima e Raposos. Hoje
perdemos em transporte coletivo exatamente por conta do descaso do
governo federal por Belo Horizonte. Isso é história. E turismo
educativo fazer com que os estudantes da rede pública do nosso
Estado conheçam a história das linhas que o metrô ocupa hoje em
Belo Horizonte. Antes era muito melhor. Obviamente era mais lento,
mas se alcançavam mais cidades, percorriam-se mais quilômetros.
Lamentavelmente, Deputado Gustavo Valadares, o governo Lula quer
investir em Caracas: enquanto a linha do metrô em Belo Horizonte
tem 28km, em Caracas, ao final do investimento do governo Lula, o
metrô terá 601km. E lá que o governo Lula está investindo, não em
Belo Horizonte. Tivemos oportunidade de acompanhar todos os dados
a respeito do investimento que o governo federal faz fora daqui, e
sabemos que, lamentavelmente, nada vem para Belo Horizonte.

Sr. Presidente, esse é um tema importantíssimo, que gostaria de
continuar a abordar nas próximas reuniões, pois tenho novos dados
para apresentar.

Com muito prazer, vou conceder aparte ao Deputado Fahim Sawan,
que já assinou a solicitação da criação da frente parlamentar em
defesa do metrô de Belo Horizonte, pois é um Deputado que entende
a importância do metrô para o transporte coletivo e para a população
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

E eu dizia, Deputado Fahim Sawan, que o projeto que estamos
discutindo, do Deputado George Hilton, que trata do incentivo ao
turismo educativo, nos dá oportunidade de lembrar que a linha
ocupada hoje pelo metrô de Belo Horizonte foi ocupada pela Rede
Mineira de Viação, pela Central do Brasil, e, lamentavelmente, temos
hoje apenas 281km usados pelo metrô, penalizando a população de
Belo Horizonte.
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O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Deputado João Leite, Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Primeiramente, gostaria de parabenizar
V. Exa. pela iniciativa de criação da frente em defesa do metrô de
Belo Horizonte. Belo Horizonte é não só a Capital dos mineiros, mas
uma Capital apaixonante, uma cidade que hoje desperta carinho e
entusiasmo por parte de toda a população do Brasil e dos estrangeiros
que aqui freqüentam, vêm fazer seus negócios, fazer turismo e
conhecer a nossa Capital, cidade de nossa paixão, da qual gostamos.
Sabemos que ela precisa ser tratada dentro da modernidade. E não
há como fazer isso se não tivermos essa visão maior, de
desprendimento, de crescimento, de modernidade, de trazer a Belo
Horizonte os incentivos necessários.

V. Exa. lembra muito bem que essa questão do transporte,
infelizmente, é vinculada ao governo federal, que não tem colocado o
seu dedo e a devida atenção em nossa querida Belo Horizonte, como
em outros tantos casos em nosso Estado.

Por exemplo, Deputado, a questão das estradas federais. Tanto se
gastou, e erroneamente, no tapar os buracos das nossas estradas
federais que hoje, ao passarmos nelas, saímos pulando, não
conseguindo nem parar direito na pista, de tão malfeito que foi o
serviço. Nós, que usamos muito a estrada, principalmente a BR-262,
indo para o Triângulo, verificamos essa situação de caos e o perigo
que representa. Perto de Pará de Minas e de Nova Serrana, a
situação é calamitosa, porque o asfalto já cedeu por inteiro. A massa
asfáltica colocada faz o contorno do buraco, mas não conseguiu
nivelar as pistas, e muitos acidentes ainda têm ocorrido.

Queria lembrar a V. Exa., Deputado João Leite, de um projeto
oferecido ao Governador Aécio Neves na quinta-feira passada,
quando realizada uma reunião com médicos, em que V. Exa. também
esteve presente, em um hotel de Belo Horizonte, ocasião em que
entregamos ao Governador de Minas e ao futuro Presidente Geraldo
Alckmin o projeto da saúde que queremos para o nosso país e o
nosso Estado. E um dos itens desse novo projeto de governo na
saúde, do Governador Aécio Neves, chama-se turismo, saúde e
desenvolvimento, exatamente porque nós, em Minas Gerais, temos
tradição de uma boa prática da saúde. Estamos organizando a saúde
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do Estado, fazendo com que as cidades-macropólos regionais - Belo
Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberaba - tenham a
capacidade de atrair para si a excelência em saúde, como muitas
cidades fora do País. Para isso, é preciso organizar a saúde no
entorno dessas cidades, e que cada Município pequeno, a exemplo do
que vem sendo feito no governo Aécio Neves, tenha capacidade de
resolver, em pelo menos 80%, os procedimentos em saúde. Este
governo é o primeiro do Estado que investe no Programa de Saúde da
Família, organizando o entorno da cidade maior para que ela atraia
investimentos e pessoas que vêm tratar da saúde. Isso é bom e é
turismo, porque a pessoa que vem tratar da saúde em cidades como
Belo Horizonte e Uberaba acaba trazendo recursos para o seu
comércio, para a sua rede hoteleira, visitam os seus restaurantes,
conhecem a sua tradição e os seus pontos turísticos, geograficamente
falando. Tudo isso traz riquezas a um Estado como o nosso.

Volto a concordar com V. Exa. porque sabemos que, atraindo novos
investimentos e turistas, precisamos de infra-estrutura, de transporte
digno. Então, falta-nos o metrô. Por isso, mais uma vez, quero
parabenizá-lo e dizer que faço parte, com muita honra, da Frente
Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo Horizonte, porque entendo a
sua importância para o desenvolvimento desta cidade. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Fahim Sawan. V. Exa.
trouxe brilho a nossa discussão, porque contribui com algo
fundamental.

Em Belo Horizonte há centros de saúde de Primeiro Mundo, que,
sem dúvida, atraem muitas pessoas. O projeto que trata do turismo
educativo possibilita dar conhecimento aos estudantes da rede
estadual da importância do turismo médico. As escolas de medicina
em Minas Gerais, tais como as de Uberaba, Uberlândia e Governador
Valadares, grandes pólos de medicina, formaram grandes médicos,
que muito contribuíram para o desenvolvimento da área em nosso
país e constituem, efetivamente, uma grande atração turística.

Sr. Presidente, gostaria de continuar a tratar dessa questão.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado João

Leite, pude ouvir parte do seu pronunciamento. Tive de me ausentar
deste Plenário por poucos minutos, mas, mesmo fora daqui, pude
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acompanhá-lo pelo sistema de som da Casa. Quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento e somar-me a V. Exa. relativamente à
aprovação desse projeto e às reflexões que advêm deste debate.

V. Exa. falava a respeito das diversas formas de turismo, como o
turismo de saúde, que, às vezes, pode parecer surpreendente.
Conhecemos o dia-a-dia do nosso povo. Sabemos que, embora não
represente desejo de ninguém fazer turismo de saúde, se trata de
uma circunstância da vida. Em determinados momentos, temos de
nos deslocar da nossa cidade para fazer tratamento em outra cidade.

Então, quero apresentar uma ponderação. Hoje, no Brasil, vivemos
a situação cada dia mais triste de ver a omissão do governo federal
em relação a alguns procedimentos, como os inerentes ao cidadão
que padece de câncer. Digo isso porque, esta semana, me reuni com
o Secretário de Saúde, reivindicando a ampliação do teto para o
tratamento de câncer no Hospital do Câncer de Divinópolis, que
atende todo o Centro-Oeste mineiro. Portanto, ali ocorre turismo.
Vejam bem que turismo indesejável, a pessoa sair da sua casa para
tratar do câncer em outra cidade! Mas mais triste é quando sai de lá e
não pode ser atendida. E ainda lhe dizem: "Lutamos a comunidade
trabalhou, organizou-se e somou para a construção deste hospital.

Foi uma ação maravilhosa. Ainda era Vereador. Lembro-me bem
quando começou a luta da ACCCOM, com o Dr. Roney Quirino, de
Bom Despacho, grande parceiro. Bom Despacho, Formiga, Oliveira,
enfim, o Centro-Oeste como um todo ajudou, bem como cidades mais
afastadas daquela região ou de Divinópolis. Depois, como Prefeito,
carregamos mais essa bandeira para a construção daquele hospital. E
o Ministro José Serra o equipou com aparelhos de radioterapia.

O Deputado João Leite - Tive oportunidade de conhecer esse
maravilhoso hospital, à altura de Divinópolis.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Tivemos a alegria de
recebê-lo em Divinópolis, como Secretário, sempre atencioso ás
questões sociais.

Como dizia, o hospital está estruturado e tem capacidade de
atendimento.

Vemos um paciente de câncer sangrando, com os dias contados, o
equipamento ali, as condições estruturais prontas para atendê-lo, e a
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cota se esgota.
Quer dizer, o brasileiro agora vive no limite das cotas, tem cota para

ter infarto. "Olha ! Acabou a cota de infarto do miocárdio. Se você
sofrer disso, morrerá, pois somente no mês que vem atenderemos
outro paciente'.

No caso das cotas de câncer e cirurgia cardíaca. às vezes o
paciente recebe orientação de que poderá ser submetido à cirurgia
somente no ano seguinte. Há pressão do governo de Minas para rever
essas cotas, para obtenção de mais recursos para a saúde, para
garantir esse atendimento. Infelizmente, não temos conseguido
sensibilizar quem tem a maior fatia do bolo da arrecadação do País,
quem recebe a maior parte dos nossos impostos, o governo federal,
para rever a questão do SUS e os investimentos necessários.

Faço questão de especificar isso porque o governo de Minas já paga
o que excede das cotas de quimioterapia e radioterapia. Mas o
Secretário me alegou que não tem recursos suficientes para bancar
cirurgias, tendo em vista a demanda reprimida.

Aproveito o momento para trazer essa discussão. Precisamos
aprovar um projeto como o que alcançará a perspectiva de incentivar
o turismo em seus diversos aspectos - empresarial e social, assim
como o lazer. Quando se fala em turismo, o cidadão comum logo
pensa numa viagem a um belo lugar, a uma estância hidromineral.
Aliás, as estâncias hidrominerais de Minas estão chorando, porque
gostariam de ver o seu projeto aprovado; mas, infelizmente, os
embates políticos estão segurando a aprovação de algo que poderia
gerar emprego. O turismo é importante, seja para visitas à estâncias
hidrominerais, seja o de negócios, seja para tratamento de saúde.
Este é um momento em que temos de debater o assunto.

Como fica a responsabilidade do governo federal, que tanto bateu
quando era oposição, dizendo que não era aceitável uma tabela
miserável como a do SUS, uma tabela que não remunera nem sequer
o que o hospital gasta com alimentação do paciente, quiçá com os
medicamentos. Essa tabela está fazendo com que os médicos
desistam de atender pelo SUS, que tanto bateu contra a falta de
investimentos adequados para que, lá, no interior, atendêssemos o
nosso paciente.
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Hoje, assistimos à omissão: o não-querer enfrentar o problema. É
muito discurso, muita promessa, e o cidadão brasileiro sofre com uma
saúde pública cada dia pior.

O SUS, cuja legislação e normatização são federais, cuja
responsabilidade de coordenar e fazer os principais investimentos é
do Ministério da Saúde, está no CTI.

O turismo da saúde pode virar pesadelo para tanta gente que sai de
sua cidade procurando atendimento, e, às vezes, fica na fila, sendo
humilhado.

A Capital mineira, de todos nós, não só de seu gestor local,
freqüentemente devolve o paciente ao interior, sem atendimento, o
que me revolta. Afinal, se o sujeito saiu do interior para fazer o tal
turismo da saúde aqui, em Belo Horizonte, não veio a passeio. Veio
porque não pôde ser atendido em razão de não existirem
equipamentos nem especialista em seu Município. E, quando chega
aqui, a cota acaba, ficando novamente sem atendimento. A
Programação Pactuada Integrada - PPI - estourou.

Então, Deputado João Leite, quero concordar com V. Exa. na
importância da aprovação desse projeto. Estamos num processo de
debates. Esta Casa é democrática. Não podemos perder a
oportunidade de fazer reflexões sérias como esta. Sou defensor do
SUS e brigo por ele. Não me canso de ir à Secretaria de Saúde para
reivindicar ao Secretário mais investimentos. A questão é das
macrorregiões de saúde.

Quando cheguei a esta Casa, o Centro-Oeste mineiro pertencia a
Belo Horizonte. Era tudo uma macrorregião, como se só existisse Belo
Horizonte para nos dar assistência. Dessa forma, todo o dinheiro do
Pró-Hosp ficava na Capital. Conseguimos fazer com que Divinópolis
sediasse a macrorregião do Centro-Oeste, que foi criada em 2004,
portanto, um ano depois. Com o apoio de V. Exa. e de outros colegas,
brigamos, lutamos e conseguimos isso.

Agora, temos as microrregiões. Conseguimos fazer com que fosse
criada a microrregião de Santo Antônio do Monte. Precisamos pensar
também nas pequenas santas casas. Deputado João Leite, no dia em
que não precisarmos falar em turismo de saúde, sentir-nos-emos no
céu. Pensemos na situação de um cidadão que mora, por exemplo, na
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pequena cidade de Carmo da Mata.
O Deputado João Leite - Pretendo fazer uma ponderação.

Considerando-se o turismo médico, às vezes há pessoas que buscam
uma beleza maior. Todavia, concordo com a abordagem que V. Exa.
faz, já que nos leva a colocar os pés no chão, tendo em vista a
realidade do País e do nosso Estado. Estamos nessa situação porque
o governo federal mostra-se insensível em relação a essa área. Por
causa disso, estamos perdendo. Concordo com V. Exa., que nos
conduz à realidade.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Concluirei meu aparte,
Deputado João Leite. Perdoe-me, se estendi um pouco minhas
considerações. Estamos tratando de um assunto importante, o Projeto
de Lei n Q 2.675. Ao falar da saúde, V. Exa. abordou os vários aspectos
do turismo e o fez com muita propriedade. Falo isso porque sei da sua
responsabilidade. Sou testemunha do seu trabalho. Como titular da
Sedese, V. Exa. peregrinou pelo Estado de Minas Gerais. Levou
solidariedade e atenção às Apaes, às creches e aos asilos Como
conhece o interior deste Estado, é sensível a questões como esta que
ora abordo.

Para concluir, afirmo: falta dinheiro para o SUS, bem como para
garantir aos aposentados pelo menos a mesma recomposição
concedida ao salário mínimo. O Presidente Lula vetou a matéria,
alegando não haver dinheiro para se proceder à referida concessão
aos aposentados. Agora, o discurso mudou: falta dinheiro para
atualizar a tabela do SUS. No entanto, ele não falta para os
sanguessugas, para os bandidos, para os 40 ladrões denunciados
pelo Ministério Público Federal. Aliás, todos encontravam-se nos
ministérios do governo Lula. Para eles, não faltaram recursos. Com a
conivência de Ministros, de funcionários do primeiro escalão,
pagaram-se as emendas carimbadas para roubar o dinheiro do povo.

Esse é o governo que prometeu acabar com a corrupção no Brasil?
Esse é o governo que afirmou que, com ele, a corrupção não teria
vez? Ao que nos parece, essa realidade será constatada desde o
início do governo até o seu último dia.

Há outro aspecto que quero ver esclarecido em algum momento. Saí
de São Tiago. Sou médico-veterinário e trabalhei durante a minha vida
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inteira. Sou Deputado e, além disso, trabalho em minha pequena
propriedade rural. Tenho 49 anos. Tenho curso superior e estou
sempre trabalhando. O meu sigilo bancário mantém-se aberto. Minha
esposa, com quem estou casado há 30 anos e mantenho uma relação
de amor e de respeito, herdou algum patrimônio. Possuo um
patrimônio, fruto do meu trabalho.

Enquanto isso, alguns meses depois de o pai assumir a Presidência,
o filho do Sr. Lula consegue R$5.000.000,00, ou seja, transforma-se
em um milionário, mas ele vê isso como um fato normal. Como se não
bastasse, não se pode sequer tocar no assunto. O Presidente é
intocável, blindado. Deputado João Leite, o filho de Lula deve ser mais
competente que todos os brasileiros.

O Presidente não sabia de nada; não sabia que fazendo o que fez
faltaria dinheiro para a saúde, bem como para garantir aos
aposentados um pagamento digno.

O Presidente também não sabia que faria bravata ao dizer que
seriam disponibilizados R$100.000.000,00 para melhorar a segurança
pública em São Paulo. Depois arrumou uma série de burocracias para
o dinheiro não chegar. Para fazer operação tapa-buraco malfeita,
gastou muito mais do que isso, mas não houve burocracia que o
impedisse. No entanto, quando viu que aquilo estava jogando sua
popularidade para baixo, não houve burocracia. Não houve burocracia
para a operação tapa-buraco. Todavia, para ajudar São Paulo a
resolver o problema de segurança, houve burocracia e bravata do
Ministro ao dizer que colocaria o Exército nas ruas.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, citei esse
número - V. Exa. fala em R$100.000.000,00 - quando V. Exa. se
ausentou, pois é algo fundamental para o turismo. Não há turismo
sem segurança pública. As pessoas buscam um lugar seguro.

Deputado Domingos Sávio, no Sistema único de Segurança
Pública - Susp -, há previsão de aproximadamente R$400.000.000.00,
mas, até hoje, dia 91812006, o governo liberou apenas 5%. Isso ocorre
não apenas em São Paulo, mas também em Minas Gerais e no Rio de
Janeiro.

Quanto aos recursos destinados ao sistema penitenciário nacional,
que se discute muito no Pais, temos aproximadamente
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R$400.000.000,00, mas foi liberado apenas l%. V. Exa. trata da
questão com conhecimento, sabedoria e a experiência de ter sido
gestor municipal de uma cidade-pólo importante como Divinópolis.
Além da questão médica, a cidade é um espaço para confecção de
moda e produção de beleza do País, servindo também a outros
Estados.

Outro programa fundamental é o da malha rodoviária. Em Minas
Gerais, temos 25% da malha rodoviária federal, de responsabilidade
da Polícia Rodoviária Federal. No Estado, o órgão tem um déficit de 3
mil homens. O patrulheiro rodoviário que fica sozinho à noite, em uma
casinha no meio da estrada, terá condição de parar quem está
transportando armas e drogas?

No programa que trata das nossas estradas, estão reservados
R$195.000.000,00, mas foram executados apenas 30% para essas
estradas em que trafegam brasileiros, especialmente mineiros. Queria,
com esses números, contribuir para a intervenção de V. Exa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,
não pode haver turismo sem segurança. Não há maneira de haver
esperança no País diante desta podridão, desta corrupção
vergonhosa que se instalou em Brasília. Alguns dizem que isso
acontece apenas no Congresso Nacional. Não. Ficou claro que é do
Ministério da Saúde, do Executivo, que saiu o dinheiro com as
concorrências fraudadas, as emendas liberadas de maneira
carimbada, em combinação com Ministros e assessores. Roubaram
dinheiro da saúde, motivo de vergonha para todo o Pais.

Na segurança, se, por um lado, o governo prometeu dinheiro para
São Paulo, por outro, não liberou os recursos. Lembro-me do
Governador de São Paulo: "Queremos ajuda, sim, do governo federal
para combater o crime organizado. Queremos que o governo federal
coloque o Exército nas fronteiras para impedir a entrada e o
contrabando de armas e drogas". Essa é uma função do Exército, pois
envolve a segurança nacional.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, isso é
interessante, porque querem mandar o exército para as ruas da
cidade. Mandem-no para as fronteiras!

0 Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sim, mandem-no para as
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fronteiras, até para impedir o contrabando. Mas não é só isso. Às-
vezes, o cidadão comum pode pensar que o governo de São Paulo
está recusando ajuda. Não! Ele pediu ajuda e o envio da Polícia
Federal, porém o governo federal disse que daria R$100.000.000,00,
mas não deu. Aliás, Deputado João Leite, quero registrar que a Polícia
Federal está se salvando porque é independente; seu processo de
gestão é independente, e seus funcionários são de carreira.
Assistimos, com repugnância e nojo, à cena do Presidente do Tribunal
de Justiça de Rondônia e do Presidente da Assembléia, grandes
autoridades, saindo algemados e, ao mesmo tempo, festejando
porque "ainda havia esperança". Estão prendendo Presidentes de
tribunais de justiça; estão prendendo Juizes; estão prendendo
Presidentes de assembléias legislativas e Deputados. E preciso
prendê-los, mesmo! Lugar de bandido é na cadeia! E quem fez isso foi
a Polícia Federal, por meio de trabalho independente. Quando
pediram que ela fosse para São Paulo, não ajudaram esse Estado. O
Secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que o PT está
infiltrado com o PCC para provocar toda essa situação de terror - e
afirma ter provas disso. Aí, começamos a pensar: se o governo federal
não disponibiliza o reforço da Polícia Federal, se não quer uma
investigação profunda para cortar o mal pela raiz, alguma coisa está
errada. De fato, é coincidência demais. Portanto, não vamos
transformar esse assunto em debate político eleitoral. Há vidas sendo
retiradas. E hora de acabar com a burocracia e disponibilizar não
apenas dinheiro, mas a Polícia Federal. E preciso investigar,
conseguir bloquear telefones celulares nos presídios e respeitar o ser
humano. E inaceitável que o nosso Brasil vire uma guerrilha e as
autoridades federais e estaduais fiquem batendo boca. Precisamos de
uma solução concreta, de ajuda concreta, e não, de promessas.
Dessa maneira, poderemos pensar no turismo, num país mais justo.
Esta é uma oportunidade para deixarmos claro que lugar de bandido é
na cadeia.

Como Deputado, defendi a abertura de sigilo bancário, fiscal e
patrimonial e coloquei meu sigilo bancário à disposição do Procurador-
Geral de Justiça. E o manterei assim enquanto exercer atividade
pública. Não tenho sigilo bancário. A minha vida patrimonial é aberta,
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transparente. Não entrei na política para ficar rico nem o ficarei, com
absoluta certeza, porque política para mim é missão de vida, assim
como é para V. Exa.

O Deputado João Leite - Se V. Exa. me permite, gostaria de
apresentar mais um dado do órgão de inteligência federal, a Abin, que
investiga as pessoas: a "arapongagem" está em torno de 60%. Para a
"arapongagem" há dinheiro, mas, para a segurança, não. Esse é o
programa de inteligência que investiga a vida das pessoas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Parabéns, Deputado
João Leite. V. Exa. sempre agiu de forma corajosa quando foi um dos
líderes daquela CPI que discutiu o contrabando de drogas, o problema
do sistema penitenciário em Minas Gerais. Foi a isso que eu assisti,
quando, com muita seriedade, V Exa. dirigiu a Sedese. E esse o
parceiro que temos aqui.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, o Fernando
Beira-Mar fugiu de uma das delegacias de Belo Horizonte. Estamos
aguardando os presídios federais prometidos por este governo. Há
um, com um preso, o Fernando Beira-Mar. Enquanto isso, Minas
Gerais tem de cuidar de presos que pertencem ao governo federal. E
transferido 1% para Minas e outros Estados, para que cuidem dessa
questão, sendo que 5% são destinados à segurança pública.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Quero concluir,
Deputado João Leite, dizendo que V. Exa. debateu o turismo e teve a
grandeza de abordar questões essenciais para que este país melhore,
combatendo a corrupção de forma firme e fazendo investimentos
dignos na saúde, na educação, na segurança pública. Parabéns por
seu pronunciamento. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o

encerramento da reunião já que não há quórum. Além disso, que seja
garantido o meu tempo para continuar com a discussão desse projeto.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 10, 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 10/8/2006

Presidência do Deputado Rogério Correia
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

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

Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Genaro - Elisa Costa -
Jô Moraes - João Leite - Leonardo Moreira - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia
11, às 9 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 10 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 13/7/2006
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Dilzon Meio, por
indicação da Liderança do BPSP) e Vanessa Lucas (substituindo o
Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BPSP) e os
Deputados Sebastião Helvécio e João Leite (substituindo este ao
Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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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 porposições da
Comissão. Suspende-se a reunião. As 18h15min são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Domingos Sávio, Sebastião
Helvécio, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado José Henrique,
por indicação do PMDB) e Célio Moreira (substituindo o Deputado Luiz
Humberto Carneiro, por indicação do BPSP). 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 aprovação, no 2 2 turno, dos Projetos de Lei n2s
3.139/2006 na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) e 3.333/2006 com a Emenda n2 1 ao vencido no
12 turno (relator: Deputado Célio Moreira). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - João Leite - Sebastião Helvécio - José

Henrique.	-	 -
ATA DA 72 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?

LEGISLATURA, EM 18/7/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicação da Liderança do PT ) e os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Doutor Ronaldo e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado
Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Deputado Doutor Ronaldo, no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, nos termos do
inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e
solicita aos Srs. Deputados que a subscrevam. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir o encerramento das atividades da
Clínica Nossa Senhora da Conceição, na Capital. A Presidência
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interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Padre João
Marcelino da Silva, Ecônomo da Arquediocese de Belo Horizonte; lima
Arruda de Araújo, Presidente da Associação de Defesa dos Usuários
Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais - Aduccon -; Irene
Adams, Diretora da Clínica Ammor; Mina Ferreira de Oliveira,
Supervisora Administrativa da Clinica Nossa Senhora da Conceição;
Mário Delavy, Administrador da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição; Míriam Junqueira Alvarenga, Assistente Social do Hospital
da Baleia; Manei Nogueira da Gama, Presidente da Sociedade de
Tanatologia de Minas Gerais; Marcelo Darwich Apgua, Administrador
de Gestão Hospitalar do Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Nova
Lima e Consultor do SUS, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente registra a presença do Vereador Antônio Pinheiro.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Participam dos debates as
seguintes pessoas: Srs. Ramon Bello, do Gapa-MG; Francisco
Adalton, do Grupo Solidário; Ingrid Furtado e Natália Bini,
respectivamente repórteres do jornal "Estado de Minas" e da TV
Alterosa; Vereador Antônio Pinheiro; Carlos Alberto Medeiros;
Rosemary Silva Campos, da ACPSempre - Viva; Eny Fragda Barbosa,
voluntária da Clínica Nossa Senhora da Conceição, e Caio Souza,
imunologista viral voluntário da Clínica Nossa Senhora da Conceição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor

Ronaldo.
ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 218/2006

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite e Sávio Souza Cruz,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Usina de Aimorés - Hidrelétrica Eliezer
Batista -, publicado no 'Diário do Legislativo" de 1317/2006; e do Sr.
Wenceslau da Mata, Vereador à Câmara Municipal de Passa-Quatro,
solicitando empenho e providências para solucionar o problema de
coleta e destinação final do lixo doméstico nessa cidade; e exemplar
de DVD sobre o Projeto Produtor de Agua, enviado pelo Sr. Marco
Túlio Paolinelli, Diretor-Presidente da Agronelli Indústria e Comércio
de lnsumos Agropecuários Ltda. 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 dos Deputados Rogério Correia,
em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, em Contagem, o processo de implementação da Área de
Proteção Ambiental de Várzea das Flores; Laudelino Augusto, João
Leite e Doutor Ronaldo, em que solicitam seja realizada audiência
pública para debater as ações de preservação dos mananciais de
abastecimento público na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em
especial as relacionadas aos impactos ambientais decorrentes de
atividades de parcelamento do solo para loteamentos e disposição
final do lixo urbano. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite.	-

ATA DA 15? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 44 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15? LEGISLATURA, EM 2/8/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo", na data
mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Simone Aparecida
Albuquerque, Diretora do Departamento de Gestão do Suas da
Secretaria Nacional de Assistência Social (23/6/2006) e Mariza
Terezinha Rigo, Diretora de Programa do Ministério da Educação
(30/6/2006); dos Srs. limar Bastos Soares, Presidente da Feam
(301612006); e Geraldo Thadeu, Deputado Federal (30/6/2006). Passa-
se à 3? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir o Estatuto da
Igualdade Racial. E fixado o novo horário das reuniões ordinárias
desta Comissão para as quartas-feiras, às 114h30min. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - Ivair Nogueira.
ATA DA 19? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 2/8/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Ricardo Duarte e a Deputada Vanessa Lucas,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa
Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n9s 2.482, 2.722, 2.988/2005, 3.017, 3.023,
3.029, 3.033, 3.036, 3.038, 3.066, 3.071, 3.073, 3.109, 3.178, 3.194.
3.213, 3.21412006 (Deputada Vanessa Lucas); 3.221, 3.229 2 3.232,
3.237, 3.241, 3.242, 3.244, 3.257, 3.265, 3.267, 3.268, 3.270, 3.283,
3.326, 3.328, 3.332, 3.339 e 3.359/2006 (Deputado Ricardo Duarte).
Passa-se á 2 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei &s 2.482,
2.722, 2.988/2005, 3.017, 3.023, 3.029, 3.033, 3.036, 3.038, 3.066,
3.071, 3.073, 3.109, 3.178, 3.194, 3.213, 3.214/2006 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas); 3.221, 3.229, 3.232, 3.237, 3.241, 3.242,
3.244, 3.257, 3.265, 3.267, 3.268, 3.270, 3.283, 3.326, 3.328, 3.332,
3.339 e 3.359 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes - Marlos Fernandes.

ATA DA 17 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 153 LEGISLATURA, EM 3/8/2006
Às ghlsmin, comparecem no Salão de Eventos do Clube Talismã de

Lagoa Grande 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 pelos Deputados presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a retirada à força de
trabalhadores rurais ocupantes da Fazenda Gameleira, situada em
Lagoa Grande. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para
ouvir os Srs. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e
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Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo;
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do CAO das Promotorias de Conflitos Agrários e
membro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo;
Luís Carlos Martins Costa, Promotor de Justiça da Promotoria de
Conflitos Agrários;Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg
licenciado; Welton Geraldo Wagner de Matos, Vice-Prefeito Municipal
de Lagoa Grande; Inocêncio Lino da Silva, Secretário Municipal do
Trabalho e Ação Social de Lagoa Grande; Juraci Moreira Souto,
Secretário de Finanças e Administração da Contag; Paulo Roberto
Faccion, Presidente da Comissão da Pastoral da Terra; Valmir
Rodrigues Neto, acampado; Maria Varlene Pereira, acampada;
Geraldo Wagner de Matos, Arlindo Braz de Lima, Geraldo dos Santos
Gonçalves, Claudiomar Pinto da Fonseca,Vereadores, e a Vereadora
Maria Rosária dos Santos, da Câmara Municipal de Lagoa Grande e
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande,
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 3 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente apresenta requerimentos e comunica que serão
apreciados na próxima reunião, tendo em vista a inexistência de
quórum para votação da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Zé

Maia - Rêmolo Aloise.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.988/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.98812006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Vale do São Vicente, com sede no Município de
Buritis, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO2.988/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Vale do São Vicente, com sede no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais do Vale do São Vicente, com sede no
Município de Buritis.

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

Duarte.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.017/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.017/2006, de autoria do Deputado Marlos
Fernandes, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Kung-1`u Wushu, com sede no Município de Itajubá, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.017/2006
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Kung-Fu
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Wushu, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Kung-1`u Wushu, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.066/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.066/2006, de autoria do Deputado Weliton
Prado, que declara de utilidade pública o Sacolão Móvel Comunitário,
com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.066/2006
Declara de utilidade pública a entidade Sacolão Móvel Comunitário,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Sacolão

Móvel Comunitário, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.073/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.073/2006, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Santa Luzia, com sede no Município de Campina Verde, foi aprovado
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em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.073/2006
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. 1 ° - 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 Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.178/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.178/2006, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais do Município de Passa Vinte - Aprovinte -, com sede no
Município de Passa-Vinte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

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

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Produtores Rurais do Município de Passa Vinte - Aprovinte -, com
sede no Município de Passa-Vinte.

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

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

3.194/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.194/2006, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública o Centro Educacional de
Abre Campo, com sede no Município de Abre- Campo, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.194/2006
Declara de utilidade pública o Centro Educacional de Abre Campo,

com sede no Município de Abre-Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional de

Abre Campo, com sede no Município de Abre-Campo.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.213/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.213/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Vargem Grande Esporte
Clube, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.213/2006
Declara de utilidade pública o Vargem Grande Esporte Clube, com

sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Vargem Grande

Esporte Clube, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

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

3.214/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.214/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã
Raimunda Marques, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.214/2006
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã Raimunda

Marques, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã

Raimunda Marques, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.265/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.265/2006, de autoria do Governador do

Estado, que dá denominação de Escola Estadual Prefeito Virmondes
Afonso a escola estadual localizada no Município de Perdizes, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.265/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Perdizes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Prefeito Virmondes

Afonso a escola estadual localizada na Rua Luiz Augusto Coelho,
s/n°, no Município de Perdizes.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.267/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.26712006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Maria da Conceição
Chaves à Escola Estadual Lapinha dos Gamas no Povoado de Mato
Verde, Município de Coração de Jesus, 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.
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PROJETO DE LEI N°3.267/2006
Dá nova denominação à Escola Estadual [apinha dos Gamas,

localizada no Município de Coração de Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Passa a denominar-se Escola Estadual Maria da Conceição

Chaves a Escola Estadual [apinha dos Gamas, localizada no
Povoado de Mato Verde, no Município de Coração de Jesus.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

[ucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.268/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.26812006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Maria Pereira de
Araújo a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das
Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.268/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominada Escola Estadual Maria Pereira de Araújo a

escola estadual localizada na Rua Dezessete, n°22, no Bairro Jardim
São Judas Tadeu - Justinópolis, no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.270/2006
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.270/2006, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais da Taboca, com sede no Município de Presidente
Olegário, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.270/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Taboca, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais da Taboca, com sede no Município de Presidente
Olegário.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.283/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.283/2006, de autoria do Governador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Ibirité, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.283/2006
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 O - Fica denominada Escola Estadual Antônio Pinheiro Dinis a
escola estadual localizada na Avenida Prefeito João de Deus, no
Bairro de Jaçanã, no Município de lbirité.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

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

3.332/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.332/2006, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Cavaleiros
de Luz, com sede no Município de Luz, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.332/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Cavaleiros de Luz,

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

Cavaleiros de Luz, com sede no Município de Luz.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 10/8/2006, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento de

Nely Carvalho Guimarães, ocorrido em 9/8/2006, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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MANIFESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com a Corporação Musical Santa Cecilia por seu

1102 aniversário de fundação (Requerimento n 9 6.736/2006, do
Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 2006

ATA
ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 28/6/2006
Às 119h15min. comparece na Sala das Comissões o Deputado

Leonardo Quintão, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo Quintão,
declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120 do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o transporte escolar na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com ênfase nos seguintes itens:
isenção de ICMS para aquisição de veículos; parcelamento do
DPVAT; isenção de IPVA; e curso no SestlSenat para
aperfeiçoamento dos motoristas e auxiliares do transporte escolar.
Registra-se a presença dos Srs. Geraldo Antônio de Paula, Diretor de
Transportes da Secretaria Municipal de Trânsito de Contagem,
representando o Sr. Wanyr Notini Pereira Filho, Secretário de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Contagem; Weliton
Leal, Gerente de Controle de Permissões, representando o Sr.
Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS; Maria
Cecília Lopes de Abreu, Coordenadora de Educação de Trânsito, e
Carlos Alberto Costa e Silva, Coordenador de Administração de
Trânsito, representando o Sr. Eduardo Betti Menezes, Chefe do
Detran; Hildan Godoi, Chefe da Divisão Técnica da Diretoria de
Transporte Metropolitano do DER-MG, representando o Sr. José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; e Renato Soares,
transportador escolar, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência faz uso da palavra para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4Q SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA EM 16/8/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rogério Correia - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Biel

Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Já Moraes - João Leite - Laudelino
Augusto - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 17, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 1/8/2006

As 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a levantar as propostas do Estado para o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL. A Presidência interrompe a 1 Parte
da reunião para ouvir os Srs. José Domingos Gonzales Miguez,
Secretário Executivo da Comissão Interministerial de Mudança Global
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do Clima e Chefe do Comitê Executivo do MDL do Protocolo de
Quioto; Milton Nogueira, Secretário Executivo do Fórum Mineiro de
Mudanças Climáticas e Consultor Internacional; Paulo Martins,
Professor da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; e
Francisco Assis Soares, Superintendente de Política Energética da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se, ainda, a presença de
representantes de diversas instituições: Srs. Eduardo Tavares,
Instituto HOU; Edmundo José Martins, Diretor Operacional da SLU;
Euler João Geraldo da Silva, assessor da Presidência da BHTRANS;
Fábio Nogueira de Avelar Marques, gerente de projetos de carbono da
Plantar S.A.; Fernando Antônio Cardoso, da Secretaria de Agricultura;
Fulvio Cupolillo, Coordenador do 5Q Disme do Instituto Nacional de
Meteorologia; Guilherme Pacheco Schuchter, da PUC Minas; João
Batista Ferreira Andrade, da Associação Regional de Proteção
Ambiental; Márcio Cerqueira Batitucci, Coordenador de Meio
Ambiente e Qualidade da BHTRANS; Mariana Paula Pereira,
engenheira ambiental do BDMG; Odair dos Santos Júnior, assessor
de Aguas e Meio Ambiente da Presidência do Crea-MG; Paulo
Pardini, da Caixa Econômica Federal e Cipe Rio Doce; Rafael Nacif,
assessor de mudanças climáticas da Fiemg; e Raimundo Machado
Filho, assessor da Vereadora Neila Batista. A Presidência tece as
considerações iniciais e logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e demais presentes, 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 agosto de 2006.
Laudelino Augusto, ?residente: Sávio Souza Cruz - João Leite.
ATA DA 22? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159
LEGISLATURA, EM 918/2006

Às 9 horas, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de São
Sebastião do Paraíso os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos,
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Paulo Cesar e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé
Maia, 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 da menor V. C. S.
A., ocorrida em São Sebastião dd Paraíso, e comunica o recebimento
dos seguintes ofícios: da Sra. Silvana da Silva Azevedo, Promotora de
Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso, em que justifica
sua ausência nesta reunião; dos Srs. Silas Brasileiro, Deputado
Federal, José Francisco da Silva, Ouvidor de Policia, Carlos dos
Santos, Diretor do Centro de Informações das Nações Unidas e da
Sra. Eleuza Passos Guimarães, Assessora de Comunicação Social da
Gerência Regional do INSS, publicados no "Diário do Legislativo" de
31812006; e da Sra. Sandra Regina Maria do Carmo Teixeira, Chefe de
Gabinete do Secretário Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, publicado no "Diário do Legislativo" de 4/8/2006. A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Fábio
Ribeiro Faria Ferreira, Delegado de Polícia de Crimes contra a Vida,
representando o Sr. Mário José de Macedo, Delegado Regional de
São Sebastião do Paraíso; Luiz Antônio Pimenta Montaldi, Gerente de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, representando o Sr. Marcos
Rogério de Paula Oliveira, Diretor de Saúde e Ação Social de São
Sebastião do Paraíso; José Aparecido Ricci, Presidente da Câmara de
São Sebastião do Paraíso; Emiliana Aparecida Souza Fagundes,
Presidente do Conselho Tutelar de São Sebastião do Paraíso;
Lucimara Sartori Alves, mãe da criança V. C., falecida em maio/2006;
Joséti Alves, Diretora do Jornal "Hoje", e os Vereadores da Câmara
Municipal de São Sebastião do Paraíso, Antonino José Amorim,
Antônio Virgílio de Pádua, Edilson Rodrigues Neves, Francisco
Romualdo Rodrigues, Jerônimo Aparecido da Silva, José Editis David
e Sérgio Aparecido Gomes, 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
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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 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (2),
em que solicita realização de audiência pública com os convidados
que menciona, para debater matéria jornalística intitulada "Alimento
vencido mata a fome em BH", veiculada no jornal "Estado de Minas",
do dia 24/712007; em que solicita ao Comandante-Geral da Polícia
Militar providência com relação a apuração das denúncias de
arbitrariedades e intimidações praticadas pelos policiais militares
Cabos Josemar e Ribelino, durante a reunião em Lagoa Grande, do
dia 3/8/2006; Durval Angelo e Rogério Correia (9), em que solicitam
seja enviado ofício à Câmara Municipal de Presidente Olegário com
vistas à obtenção de informações sobre a atuação do filho do Juiz da
Comarca, Sr. Daniel Vieira Nunes, que estaria prestando serviços no
Fórum local; sejam enviadas cópias das notas taquigráficas desta
reunião ao Conselho Nacional da Magistratura e sejam solicitadas a
esse Conselho providências com relação a atuação do Juiz Joamar
Gomes Vieira Nunes, da Comarca de Presidente Olegário, bem como
a respeito da violação das normas do referido Conselho contra o
nepotismo; sejam enviados pedidos de informação à Corregedoria do
Tribunal de Justiça sobre a atuação desse Juiz no episódio da
desocupação da Fazenda Gameleira, em 18/3/2006; à Promotoria de
Crimes de Agentes Públicos, sobre aluguel de ônibus de transporte
escolar, bem como sobre a cessão de servidores ao Fórum, pela
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, Lagamar e Presidente
Olegário; sejam enviados ofícios à Ouvidoria Agrária Nacional, à
Promotoria de Conflitos Agrários, à Vara de Conflitos Agrários e à
Corregedoria da Polícia Militar solicitando providências; ao Incra,
pedindo agilidade na realização de vistorias nas fazendas passíveis
de desapropriação para reforma agrária em Lagoa Grande; ao Prefeito
de Presidente Olegário requisitando informações sobre o Sr. Daniel
Vieira Nunes; às Prefeituras Municipais de Lagoa Grande, Presidente
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Olegário e Lagamar, pedindo informações sobre a contratação de
pessoal e sua respectiva destinação, em especial daqueles servidores
cedidos ao Poder Judiciário, bem como a utilização de ônibus pela
Polícia Militar na desocupação da Fazenda Gameleira; seja formulada
manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e à Corregedoria
da Polícia Civil, pela postura adotada pelos Delegados da Comarca de
Presidente Olegário, Srs. Edno de Oliveira Brito e Fernando Tino
Zanoni, diante das prisões arbitrárias efetuadas pela polícia na
referida fazenda, em 18/3/2006; dos Deputados Rêmolo Aloise, Durval
Angelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar e Zé Maia, em que solicitam à
Secretaria de Saúde, em caráter de urgência, a realização de auditoria
na pediatria da Policlínica São Lucas, em São Sebastião do Paraíso;
Durval Angelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar e Zé Maia (6), em que
solicitam sejam enviadas, para adoção de providências cabíveis,
cópias das notas taquigráficas desta reunião à Promotora de Justiça e
ao Delegado de Polícia Civil da Comarca de São Sebastião do
Paraíso e à Comissão Especial instituída pela Câmara Municipal para
apurar os problemas de saúde ocorridos nesse Município; seja
solicitada à diretoria da Policlínica São Lucas a remessa a esta
Comissão da ficha de atendimento da menor V.C.S.A.; à direção da
Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, da cópia da certidão de
óbito e da ficha de atendimento da criança falecida nessa unidade
hospitalar em 25/5/2006; ao Delegado da Divisão de Crimes contra a
Vida e ao Delegado de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso,
abertura de inquérito policial para apurar as denúncias de omissão de
atendimento médico apresentadas nesta reunião pelas Sras. Ana
Selma Alves e Beatriz de Jesus Augusto; seja realizada reunião
destinada a audiência pública nesta Casa, a fim de obterem-se
esclarecimentos sobre o falecimento da menor V.C.S.A., com a
presença das autoridades que mencionam. 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 agosto de 2006.
Durval Angelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.972/2006

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o pagamento de indenização aos familiares das
vítimas da chacina de Felisburgo.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 23/2/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
regimental para emitir seu parecer quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal. Vem agora o projeto a esta Comissão para que
seja emitido o parecer quanto mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece que o Estado pagará

indenização no valor de R$200.000,00 a cada uma das famílias das
cinco vítimas da chacina de Felisburgo, ocorrida em 2011112004. De
acordo com o projeto, a indenização será paga se requerida pelo
cônjuge, sucessor legal ou procurador legalmente constituído para
esse fim, no prazo máximo de 180 dias contados de data fixada na
regulamentação da lei.

No dia 20/11/2004, 18 pistoleiros armados e comandados pelo
fazendeiro Adriano Chafik Luedy e por Calixto Luedy Filho invadiram o
acampamento Terra Prometida, situado na Fazenda Nova Alegria,
Município de Felisburgo, assassinando os trabalhadores rurais
Iraguiar Ferreira da Silva, Miguel José dos Santos, Joaquim José dos
Santos, Juvenal Jorge da Silva e Francisco Ferreira do Nascimento.
Outros 12 trabalhadores rurais sem-terra foram feridos a bala e os
demais foram deixados na beira da estrada, sem comida e sem
acomodações, pois tiveram suas barracas e a escola queimadas. O
fazendeiro Adriano Chafik Luedy é conhecido pela grilagem de terras
devolutas na região do Vale do Jequitinhonha, constando como parte
requerida em ação discriminatória movida pelo Estado, com vistas a
discriminar as terras de domínio público daquelas de propriedade
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particular, em tramitação no Tribunal de Justiça.
Os trabalhadores rurais sem-terra estavam acampados no local

desde 26/5/2000, em área reconhecida como devoluta pelo Estado, e
eram constantemente ameaçados de morte diretamente ou por mando
do fazendeiro Adriano Chafik Luedy. Tais ameaças ensejaram a busca
de proteção do Estado por parte dos trabalhadores rurais sem-terra,
tanto por meio de representação criminal oferecida contra os
mandantes na Delegacia de Polícia do Município de Felisburgo como
pela apresentação de queixa ao Ministério Público ou, ainda, à
Comissão de Direitos Humanos desta Casa.

No dia 291712004, o Sr. Miguel José dos Santos, um dos
trabalhadores assassinados, representou contra o Sr. Calixto Luedy
Filho, pela prática de crime de ameaça, ocorrido em 3/6/2004, na
Delegacia de Polícia do Município de Felisburgo. Nos anos de 2003 e
2004, de forma reiterada, o Ministério Público do Estado, por meio do
então denominado Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de
Conflitos Agrários - CAO-DH -, encaminhou informações recebidas
sobre as constantes ameaças sofridas pelos trabalhadores do
acampamento Terra Prometida à Delegacia Regional de Polícia Civil
de Pedra Azul, solicitando a imediata abertura de inquérito policial
para a apuração dos fatos informados e, ainda, informações sobre o
andamento ou a conclusão de inquérito que estivesse em curso para
apurar os mesmos fatos. A Delegacia de Polícia do Município de
Jequitinhonha instaurou inquérito policial , sob o n 2 032/04, visando à
apuração de crimes de ameaça de morte contra os acampados.

No dia 181612004, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos
desta Casa encaminhou relatório ao CAO-13H com sérias denúncias
de ameaças de morte contra trabalhadores rurais sem-terra do
acampamento Terra Prometida, situado na Fazenda Nova Alegria, no
Município de Felisburgo, apresentadas pela Sra. Maria Geralda de
Souza, que teriam sido efetivadas pelo fazendeiro Adriano Chafik
Luedy, diretamente ou por terceiros, a seu mando. Cópia desse
relatório foi encaminhada pelo CAO-DH à Delegacia Regional de
Polícia Civil de Pedra Azul, em um dos ofícios em que o Ministério
Público requisita informações circunstanciadas sobre o andamento ou
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a conclusão de inquérito policial para apuração dos fatos, em tese
delituosos, praticados contra os trabalhadores rurais sem-terra do
acampamento Terra Prometida.

A chacina de Felisburgo se apresenta, então, como uma profecia
que se cumpriu, uma 'crônica da morte anunciada", uma vez que não
faltaram denúncias e avisos da iminência de sua ocorrência,
encaminhados aos órgãos de segurança pública do Estado, ao
Ministério Público, ao Instituto de Terras do Estado - Iter e a esta
Assembléia Legislativa.

O projeto de lei em análise visa justamente a reparar os danos
causados aos familiares das vítimas da chacina de Felisburgo, em
razão da omissão do Estado. Conforme Maria Sylvia Zanella di Pietro,
"a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à
obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de
comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos,
lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos." (In: "Direito
Administrativo". São Paulo: Atlas, 2004, 17 ed., p. 548).

De acordo com o postulado por Maria Sylvia Zanella di Pietro, a
omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da
culpa do serviço público, uma culpa anônima, não individualizada, por
um dano que não decorreu de atuação de agente público, mas de
omissão do poder público. A mesma regra se aplica quando se trata
de ato de terceiros, como é o caso da cachina de Felisburgo, pela qual
o Estado deverá responder, se ficar caracterizada a sua omissão, a
sua inércia, a falha na prestação de serviço público. Nesses casos, a
culpa do serviço público, demonstrada pelo mau funcionamento, não-
funcionamento ou funcionamento tardio, é suficiente para justificar a
responsabilidade do Estado.

Conforme o previamente relatado, os trabalhadores rurais sem-terra
do acampamento Terra Prometida não ficaram passivos em face das
ameaças sofridas. Pelo contrário, procuraram a proteção do Estado e
o pressionaram pela apuração do crime de ameaça, reiteradamente
cometido contra eles.

O pagamento de indenização às famílias das vítimas da chacina de
Felisburgo é o reconhecimento público, pelo Estado, de sua
responsabilidade por omissão na proteção dos ameaçados e na
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apuração das representações apresentadas pelas vítimas. A célere e -
correta atuação dos órgãos de segurança pública, por diversas vezes
acionados pelas vítimas ameaçadas, poderia ter impedido a
ocorrência de tão grave atentado à vida dos acampados em
Felisburgo, razão pela qual concordamos com a responsabilização do
Estado e a conseqüente indenização dos familiares dos cinco
assassinados na chacina de Felisburgo.

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

2.972/2006.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2006.
Durval Angelo, Presidente e relator - João Leite - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.722/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.722/2005, de autoria do Deputado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores
Familiares das Comunidades Cabrestos - Afacc -, com sede no
Município de Vargem Bonita, 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°2.722/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores

Familiares das Comunidades Cabrestos - Afacc -, com sede no
Município de Vargem Bonita.

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

Agricultores Familiares das Comunidades Cabrestos - Afacc -, com
sede no Município de Vargem Bonita.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo
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Duarte.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/8/2006, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Paulo

Geraldo Cardoso, ocorrido em 13/8/2006, em Passos. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 12Q REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 43 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 12/7/2006
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico e os Deputados João Leite e Zé Maia (substituindo este
ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 correspondência do
Sr. Fuad Noman, Secretário de Estado de Fazenda, publicado no
"Diário do Legislativo", em 6/7/2006. Passa-se à P Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2Q turno, na forma do vencido no 1
turno, dos Projetos de Lei n 2s 1.941/2004 (relator: Deputado João
Leite) e 2.249/2005 (relatora: Deputada Lúcia Pacífico). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2006.
João Leite, Presidente - Maria Olívia - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 14? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 13/7/2006
Às 15h46min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Vanessa Lucas (substituindo respectivamente
os Deputados Fahim Sawan e Dinis Pinheiro, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Luiz Humberto Carneiro e
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Sebastião Helvécio (substituindo respectivamente os Deputados
Antônio Genaro e Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Sebastião Helvécio,
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 a matéria constante da pauta e
suspende os trabalhos para entendimentos. As 17h26min, o
Presidente deixa de abrir a reunião por falta de quórum, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte - Vanessa Lucas - Zé

Maia.
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 41 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 9/8/2006

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Elisa Costa e o Deputado
Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,
inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o projeto-piloto desenvolvido pela Copasa em Municípios do
Vale do Jequitinhonha, com vistas à redução de custos operacionais
em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Humberto Candeias
Cavalcanti, Coordenador Seccional do Copam; Heleno Rosa Portes,
Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente;
Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal, e da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente
da Câmara Municipal de Varginha, publicados no "Diário do
Legislativo" de 3/8/2006. O Presidente acusa o recebimento do Projeto
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de Lei n Q 1.039/2004, no 2Q turno, para o qual designou como relator o
Deputado Doutor Ronaldo. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Luiz Augusto Kauark Leite, Diretor do
Projeto "Vida no Vale", da Secretaria de Planejamento e Gestão -
Seplag -; Elias Haddad, Coordenador Estratégico da Copasa; Soelson
Barbosa Araújo, Prefeito de Turmalina e Presidente da Associação
dos Municípios da Microrregião do Alto Jequitinhonha - Amaje -; e
José Maria dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Purificação e Distribuição de Agua em Serviços de Esgoto
do Estado - Sind'água -' que são convidados a tomar assento à mesa.
Na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e recebe dois requerimentos, de
autoria da Deputada Elisa Costa e do Deputado Laudelino Augusto,
em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social nas cidades de Araçuaí,
Teófilo Otoni e Mantena para debater o Projeto "Vida no Vale" e o
projeto-piloto desenvolvido pela Copasa, que se propõe à redução de
custos operacionais em sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, e seja enviado ofício ao Governador do Estado
com vistas ao desmembramento do Projeto de Lei n g 3.374/2006, de
modo a liberar para votação a criação das subsidiárias que atuarão na
exploração econômica das águas minerais e nos serviços de irrigação
do Projeto Jaíba. 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, 17 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 1.596/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n2

1.596/2004 'dispõe sobre orientação de segurança aos passageiros
de transporte coletivo intermunicipal".

Aprovada no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n Q 1 com a Emenda
n 9 1, a proposição foi analisada no 22 turno pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação e elaborou a redação do vencido.

Retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2
turno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe, conforme foi aprovada no 1 P turno, torna

obrigatória a prestação de informações referentes a procedimentos de
segurança, em caso de acidente com passageiros das linhas de
transporte coletivo intermunicipal de característica rodoviária. O
descumprimento do comando acarreta as sanções previstas na
legislação que disciplina os contratos de concessão e permissão de
serviços públicos. Finalmente, concede ao Poder Executivo o prazo de
90 dias para regulamentar a lei, contados da data de sua publicação.

Como se vê, a proposição assegura aos usuários do serviço de
transporte coletivo intermunicipal o direito às informações sobre
procedimentos de segurança em caso de acidente. A medida é das
mais salutares. Afinal, é grande o número de pessoas que lançam
mão do transporte rodoviário no País, como também é considerável a
quantidade de acidentes envolvendo veículos como ônibus, muitos
com vítimas fatais.

De acordo com o texto aprovado no 1 9 turno, o detalhamento da
forma como as informações devem ser prestadas ficou a cargo do
regulamento da lei. Também se restringiu o alcance da norma ao
transporte coletivo intermunicipal de característica rodoviária.

Essas mudanças, que resultaram de intenso debate com o
DER-MG, atestam que a proposta em análise é fruto do consenso,
adquirindo legitimidade suficiente para produzir resultados eficazes.

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

1.596/2004, no 2Q turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 2006.
João Leite, Presidente e relator - Maria Olívia - Sávio Souza Cruz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.372/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.372/2006, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que dispõe sobre a denominação do prédio destinado à
instalação da Procuradoria-Geral de Justiça, 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 á proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.372/2006
Dá denominação ao prédio destinado á instalação da Procuradoria-

Geral de Justiça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Edifício José Campomizzi Filho o prédio

destinado , à instalação da Procuradoria-Geral de Justiça, situado na
Avenida Alvares Cabral, n° 1.740, no Bairro Santo Agostinho, no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2006.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Maria Olívia.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de apoio à Secretaria de Cultura pela realização do projeto Segunda

Musical (Requerimento n g 6.791/2006, da Comissão de Cultura);
de congratulações com a nova Comissão Executiva da Inspetoria do

Crea-MG, no Município de Paracatu, por sua eleição para o triênio
2006-2008 (Requerimento n 2 6.783/2006, do Deputado Antônio
Andrade).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 17/8/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n9s 3.566
a 3.578/2006 - Requerimentos ns 6.796 a 6.813/2006 - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - George Hilton - Irani Barbosa - Jô Moraes -
João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Márcio
Passos - Maria Olívia - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h13min, a lista

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

V Parte
1a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Laudelino Augusto, 2- Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

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

correspondência:
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OFÍCIOS
Do Sr. Pedro Brito do Nascimento, Ministro da Integração Nacional,

comunicando liberação de recursos em favor do Igam, referente à
última parcela do 5 Termo Aditivo ao Convênio n 9 034/2003 - Ml. (- 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. Antônio Carlos Valadares, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal, acusando o recebimento do
Ofício n O 1.425/2006/5CM, que encaminhou requerimento da
Comissão de Participação Popular, formulado com base na Proposta
de Ação Legislativa n2 437/2005.

Do Alte.-Esq. Roberto de Guimarães Carvalho, Comandante da
Marinha do Brasil, agradecendo manifestação de aplauso formulada
por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Leonardo
Moreira.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 6.546/2006, da
Comissão de Educação.

Do Sr. José Aparecido Ricci, Presidente da Câmara Municipal de
São Sebastião do Paraíso, solicitando o empenho deste Legislativo
para a aprovação do projeto de lei que trata de interesse do Corpo de
Bombeiros Militar, o qual tramita nesta Casa. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. José Batista Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de
Passa-Quatro, encaminhando cópia da Indicação ng 85/2006,
apresentada pelos Vereadores dessa Casa. (- A Comissão de Defesa
do Consumidor.)

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da Feam, prestando
informações relativas ao Requerimento n 2 6.492/2006, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. James Andris Pinheiro, Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, solicitando
esclarecimentos sobre a não-aprovação de emendas à LDO propostas
por esse órgão e pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente. (- A Comissão do Trabalho.)
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Da Sra. Fádua Hamdan de Matos Bayão, Subsecretária de Gestão,
prestando informações acerca do Requerimento n2 6.67512006, da
Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Odilon Pereira de Andrade Neto, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Saúde, prestando informações acerca dos
Requerimentos n2s 6.551 e 6.552/2006, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei n2
3.384/2006, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei & 3.38412006.)

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete do Secretário
de Transportes, encaminhando cópias dos convênios que menciona,
juntamente com as respectivas publicações no "Minas Gerais". (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Vânia Lúcia Godoi de Faria, Delegada de Polícia Nível
Especial, prestando informações sobre pedido da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício n 2 1.595/2006/SOM. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas desse Fundo, conforme discrimina. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/co art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antônio Otávio Campos Ferraz, Diretor Técnico da
Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig -, convidando para o 12
Seminário de Gerenciamento de Riscos da Gasmig.

Do Sr. Fernando Rodrigues de Barros, Presidente da Associação
dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, fazendo considerações a
respeito da tributação sobre a produção do referido setor. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Vivalde Maringue da Fonseca, Presidente da Associação
Comunitária do Bairro Dom Bosco, agradecendo o exemplar contendo
a relação das propostas aprovadas no seminário "Lixo e cidadania -
Políticas públicas para uma sociedade sustentável".
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Do Sr. Waidemar Ferreira Rocha Filho e outros, moradores do Bairro
Everete e região, manifestando sua indignação com a decisão da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de não entregar
correspondência na residência dos moradores desse bairro. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação, Software e Internet, encaminhando exemplares da revista
"Assespro". (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Gilberto de Andrade Freitas, Agente Cultural e Literário,
solicitando manifestação de interesse desta Casa em permitir a
exibição do documentário "Além do samba, a resistência afro-
brasileira". (- A Comissão de Direitos Humanos.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.566/2006

Declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube,
com sede no Município de Conceição da Barra de Minas.

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

Clube, com sede no Município de Conceição da Barra de Minas.'
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: O Santa Cruz Futebol Clube, com sede no Município de

Conceição da Barra de Minas, é sociedade civil sem fins lucrativos
que atua na difusão de atividades sociais, cívico-culturais e
desportivas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei ng 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Diante do exposto, ressaltamos a importância dos serviços que
presta à comunidade e contamos com o apoio dos colegas à
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 art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.567/2006
Institui a política estadual de promoção do uso racional da água de

abastecimento público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída a política estadual de promoção do uso

racional da água de abastecimento público, com o objetivo de orientar,
incentivar e apoiar o desenvolvimento e a implantação de
procedimentos, métodos e tecnologias que contribuam para a
conservação e o uso racional e eficiente da água destinada ao
abastecimento público.

Art. 2 - São instrumentos da política estadual de promoção do uso
racional da água de abastecimento público:

- tarifação progressiva para o consumo de água de abastecimento
público;

II - incentivos fiscais e tributários para a fabricação e a
comercialização de equipamentos e aparelhos sanitários de maior
eficiência hidráulica;

III - subsídios e incentivos financeiros para a aquisição e a
instalação de equipamentos e aparelhos sanitários de maior eficiência
hidráulica;

IV - linhas especiais de crédito para financiar a implantação ou a
substituição de equipamentos e de processos produtivos que visem à
redução de perdas e do consumo de água de abastecimento público;

V - campanhas de informação e educação para o uso racional e
eficiente da água de abastecimento público;

VI - adoção de restrições para a concessão ou a renovação de
outorga para captação de água em sistemas de abastecimento público
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que não disponham de programas de controle e diminuição de perdas
de água.

Art. 3 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao poder público:

- estabelecer, em sua esfera de competência, normas técnicas,
medidas regulatórias e recomendações sobre:

a) controle de perdas de água em sistemas de abastecimento
público;

b) reciclagem e reutilização de água em atividades industriais,
comerciais e de prestação de serviços;

c) padrões de eficiência hidráulica de equipamentos e aparelhos
sanitários empregados em unidades prediais;

d) uso de água na limpeza de vias públicas;
II - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implantação de

tecnologias, equipamentos e processos qué possibilitem a redução de
perdas e do consumo de água de abastecimento público;

III - desenvolver campanhas de informação e educação para o uso
racional e eficiente da água de abastecimento público;

IV - estabelecer convênios de cooperação com Municípios e com
entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de atividades,
programas, projetos e obras que visem à promoção do uso racional e
eficiente da água de abastecimento público;

V - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados para os
objetivos previstos nesta lei.

Art. 49 - Os Municípios e as entidades responsáveis pela gestão de
sistemas de saneamento básico implementarão, na forma do
regulamento, programas de controle e redução de perdas de água de
abastecimento público.

Art. 59 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
André Quintão
Justificação: A água é um recurso natural essencial à vida,

insubstituível na maioria das atividades desenvolvidas pelo homem e,
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reconhecidamente, um fator determinante para a saúde, o bem-estar e
o progresso da população em geral. Em decorrência da relativa
abundância de recursos hídricos do País, com exceção das regiões
semi-áridas do Norte de Minas e de Estados do Nordeste, nossos
modelos e hábitos de consumo formaram-se a partir da noção de que
a água seria um produto inesgotável e sempre barato. Não haveria,
portanto, sentido em gastar recursos financeiros ou adotar novas
tecnologias para conservá-la ou mesmo para reduzir seu consumo e
perdas nos processos produtivos.

O crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e o
intenso processo de urbanização ocorridos ao longo das últimas
quatro décadas implicaram uma forte pressão sobre nossos
mananciais em dois aspectos: de um lado, o extraordinário aumento
do volume de água captada para atender às demandas crescentes
das mais diversas atividades antrópicas; de outro, a elevada
degradação causada a esses mananciais pelo lançamento de
resíduos e efluentes sem tratamento prévio. Como conseqüência
desses dois fatores, entre outros, várias regiões e cidades do País e
de Minas Gerais vêm enfrentando sérias dificuldades para garantir seu
suprimento de água em qualidade e quantidade adequadas.

Atualmente, há o claro entendimento de que a água é um recurso
natural limitado, dotado de valor econômico e, como tal, deve ser
gerenciada de forma a garantir seu uso múltiplo e racional para
atender às necessidades presentes e futuras de todos os setores da
sociedade.

No tocante ao abastecimento público das cidades mineiras, que
concentram cerca de 80% da população do Estado, verifica-se que
muitas são atendidas precariamente e, rotineiramente, sofrem
racionamento de água por causa do esgotamento de seus
mananciais. Mesmo em cidades localizadas em regiões com maior
disponibilidade hídrica tem sido necessário captar mananciais cada
vez mais distantes, onerando as companhias de saneamento e os
consumidores.

Apesar dessas dificuldades, causa perplexidade o dado de que
vários sistemas de abastecimento público têm perdas acima de 40%
da água produzida antes que chegue aos consumidores finais.
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Preocupa, também, saber que a maioria das 853 cidades mineiras não
dispõem de programas e ações voltados para o controle e a redução
dessas perdas. Além desses aspectos, há também grande perda de
água tratada nas cidades pela utilização de equipamentos, aparelhos
sanitários e de processos produtivos com baixa eficiência hidráulica e
de hábitos arraigados na população como, por exemplo, a lavagem de
calçadas com mangueiras.

Para que possamos manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda
de água e garantir a sustentabil idade do desenvolvimento econômico
e social, é fundamental a conscientizaçâo da importância desse bem
estratégico e a adoção de procedimentos mais eficientes para o seu
uso e conservação, como o controle e redução de perdas, a
reciclagem, a reutilização, entre outros. Para tanto, e sendo a gestão
dos recursos hídricos uma responsabilidade típica do Estado,
entendemos ser necessária e urgente a implantação de uma política
estadual que oriente, estimule e favoreça o desenvolvimento de
procedimentos, de métodos e de tecnologias que contribuam para a
promoção do uso racional da água destinada ao abastecimento
público.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.568/2006
Institui o Dia Estadual do Fundo Amigo da Criança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1- Fica instituído o dia 10 de outubro como o Dia Estadual do

Fundo Amigo da Criança.
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida neste dia será

definida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em parceria com entidades públicas, privadas e
sindicais, organizações do terceiro setor, veículos de comunicação e
demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas com a formulação e
execução de políticas públicas de atenção a infância e a juventude.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
André Quintão
Justificação: A Campanha Fundo Amigo busca concretizar as ações,

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, de promoção do
direito a vida, sobrevivência, saúde, alimentação, educação, do direito
aos sonhos e à liberdade de escolher com dignidade seu caminho.

A Campanha Fundo Amigo é uma ação anual de arrecadação, de
caráter permanente, realizada desde 2001, tendo se tornado de
âmbito nacional a partir de 2005. Nesse período, ocorreu o
crescimento em mais de 4.200% do volume de recursos destinados,
via incentivo fiscal, aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Essa Campanha é promovida pelo Programa Pró-
Conselho Brasil, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em parceria estratégica com diversas entidades, como o
Instituto Telemig Celular.

Em fevereiro de 2006, de um total de 853 Municípios, 784 já
contavam com Conselhos Municipais de Direitos da Criança e
Adolescentes, e 722, com Conselhos Tutelares. O aumento do
número de Conselhos permite a existência de mais fundos e favorece
a destinação de recursos. Hoje, já existem 372 Fundos Municipais
para a Infância e a Adolescência em Minas Gerais. A existência dos
fundos e a divulgação da possibilidade de destinação favorecem a
contribuição financeira de pessoas físicas e jurídicas.

Os Fundos para a Infância e a Adolescência são instrumentos para
o financiamento de políticas públicas para o público alvo até 18 anos.

Os fundos significam um instrumento especial de repasse de
recursos em virtude da participação ativa da sociedade na decisão
sobre o investimento dos recursos arrecadados, além do fato dos
fundos privilegiarem ações articuladas em rede, em detrimento das
ações isoladas. Ainda, os fundos possibilitam a municipalização de
recursos e dão maior autonomia ao contribuinte do Imposto de Renda.
Dessa forma, o contribuinte pode destinar pane desse imposto a
iniciativas sociais, em vez de destinar o valor total à União, gerando
maior agilidade e transparência no uso do dinheiro público.

São diversas as formas de destinação de recursos aos fundos,
destacando-se a chamada renúncia fiscal. Nessa modalidade, objetivo

rsa



321

maior da Campanha Fundo Amigo, pessoas jurídicas podem destinar
até 1% do Imposto de Renda devido, e as pessoas físicas, até 6%.

Na Campanha Fundo Amigo de 2005, foram destinados a 127
Municípios cerca de R$1 1.000.000,00, arrecadados entre pessoas
jurídicas, e R$1.100.000,00 provenientes de pessoas físicas.

Entre as empresas que destinaram recursos aos fundos em 2005,
podemos citar Acesita, Banco Real, Belgo-Mineira, Fiat Automóveis,
Grupo Gerdau, Drogaria Araújo, Furnas, MBR, Localiza Rent a Car,
Unimed, Usiminas.

O quadro, onde podem ser identificadas as modalidades de projetos
mais freqüentemente financiadas com recursos dos fundos foi
publicado no "Diário do Legislativo" de 19.8.2006.

Nosso objetivo, ao apresentar esta proposta, é instituir no calendário
oficial do Estado uma data voltada para a divulgação da campanha,
incrementando a arrecadação e a destinação de recursos para os
Fundos para a Infância e a Adolescência dos Municípios de Minas
Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N2 3.569/2006
Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos

Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no
Município de Mutum.

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

Idosos Desamparados Padre Julio Maria de Lombaerde, com sede no
Município de Muturn.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação Lar dos Idosos Desamparados Padre Julio Maria de
Lombaerde e o compromisso fiel de suas finalidades estatutárias,
buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que a entidade se torne apta a realizar
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projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.
Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.570/2006
Estabelece regras para a realização de concursos públicos no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os editais dos concursos públicos de provas ou de provas e

títulos para o provimento de cargos ou empregos públicos realizados
no Estado de Minas Gerais estabelecerão obrigatoriamente o número
de vagas abertas que serão preenchidas, independentemente da
realização do processo seletivo em mais de uma etapa.

Parágrafo único - Haverá menção expressa nos editais a que se
refere o "caput" da nota mínima que deverá ser alcançada pelo
candidato em cada disciplina ou etapa do concurso.

Art. 2 - Até a expiração do prazo de validade de dois anos do
concurso público, prorrogável, uma vez, por igual período, conforme o
disposto nos § 2 9 e 32 do art. 21 da Constituição do Estado, fica
expressamente proibida a realização de novo concurso se ainda
houver pendência na nomeação de candidatos aprovados em
concurso anterior para os mesmos cargos ou empregos públicos.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 agosto de 2006.
Durval Angelo
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo definir

regras específicas para maior transparência na realização de
concursos públicos de provimento de cargos e empregos públicos no
Estado.

O objetivo principal é estipular a obrigatoriedade da determinação
expressa no edital do número de vagas que estarão em disputa no
concurso público. Com a aprovação deste projeto, haverá maior
moralização dos concursos realizados no Estado. Mister lembrar que
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as medidas apresentadas na proposição serão eficazes no combate
ao que chamamos de "máfia dos cursinhos", pois há interesse direto
de vários cursos preparatórios para concursos públicos de que os
editais sejam omissos em relação ao número de vagas existentes. A
realização anual e, até mesmo, semestral de concursos para o
preenchimento de determinados cargos ou empregos públicos não
será mais justificável, a não ser que os candidatos não alcancem de
fato as notas mínimas e outros requisitos previamente determinados
no edital. Alertamos, também, para a necessidade de observância
compulsória do prazo de validade dos concursos públicos, que é de
dois anos, prorrogável por igual período, em conformidade com os
ditames dos § 22 e 32 do art. 21 da Constituição do Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 102/2003
nos termos do § 2 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.571/2006
Dispõe sobre a isenção de taxas para os veículos destinados à

formação de condutores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção das

taxas a seguir para os veículos destinados à formação de condutores:
- taxa para renovação de credenciais;

II - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -;
III - taxa de licenciamento.
Art. 2 - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Gil Pereira
Justificação: As modificações na legislação e a conseqüente

adequação das antigas auto-escolas às novas exigências da lei,
transformadas nos atuais centros de formação de condutores,
acarretaram num aumento significativo nas despesas e na
manutenção dessas instituições, onerando sobremaneira o seu
orçamento e dificultando assim o seu funcionamento. Os custos das
novas taxas, tributos e encargos cobrados para a eventual obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação tiveram grande impacto nos
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centros de formação, tendo sido, então, assimilados e repassados aos
candidatos a motorista. Como conseqüência do encarecimento do
processo de obtenção da habilitação, houve não só um aumento
significativo do número de motoristas que dirigem sem habilitação,
mas também se favoreceu o surgimento de centros de formação de
condutores que atuam na clandestinidade, principalmente no que diz
respeito ao recolhimento de impostos.

A isenção das taxas em questão contribuiria decisivamente para a
regularização dessa situação, incentivando motoristas e centros de
formação de condutores a se adequarem às normas vigentes, por
meio desse importante incentivo fiscal.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei n2
27712003 nos termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI M 3.572/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Casa da Provisão, com sede

no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Casa da

Provisão, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Roberto Ramos
Justificação: O Instituto Casa da Provisão é uma entidade de

personalidade jurídica de direito privado, filantrópica, de caráter de
assistência social, sem fins lucrativos, fundada em 9/4/99. Desde
então, vem prestando serviços e atendimentos gratuitos permanentes
no meio social. Tem por objetivo criar e administrar creches, casas de
recuperação, cursos de alfabetização, cursos profissionalizantes,
obras e serviços de centros comunitários e orientar os jovens na
formação de futuros lares e na educação dos filhos, dar assistência
especial aos idosos e às crianças desamparadas.

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

PROJETO DE LEI N g 3.573/2006
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Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Atletas de
Contagem - Apac -, com sede nesse Município.

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

Pequenos Atletas de Contagem - Apac -, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação dos Pequenos Atletas de Contagem é

uma instituição que congrega jovens e adultos tendo em vista
proporcionar atividades de lazer, culturais e esportivas.

Realiza competições em várias modalidades do esporte amador, por
meio das quais desenvolve a mente e as aptidões físicas dos
participantes; promove reuniões recreativas e de caráter sociocultural.

Por manter ações que concorrem para o sadio desenvolvimento da
comunidade, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório que lhe está sendo outorgado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.57412006
Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento do

Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede no Município de Boa
Esperança.

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

Desenvolvimento do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede
no Município de Boa Esperança.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Dilzon Meio
Justificação: O instituto de Desenvolvimento do Esporte em Boa

Esperança - lndebe - é uma associação civil de direito privado, sem
fins econômicos, com duração por tempo indeterminado. Tem por
finalidade democratizar o acesso ao desporto, no âmbito do Município
de Boa Esperança; desenvolver e estimular o desporto nessa cidade;
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coordenar e administrar recursos financeiros, provenientes de
doações e de verbas públicas destinadas com características de
desenvolvimento do esporte; promover atividades para incentivar a
prática esportiva; promover a inclusão social através da prática de
atividades esportivas; administrar programas e equipes esportivas;
disponibilizar e ministrar cursos na área de informática e artesanato,
visando a incentivar o fomento às práticas esportivas com acesso à
capacitação de nossos jovens. O Instituto de Desenvolvimento do
Esporte em Boa Esperança - Indebe - não faz distinção alguma
quanto à raça, à cor, às condições sociais, ao credo, à política ou à
religião. A instituição funciona regularmente e tem uma diretoria
composta por pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer
• instituição como de utilidade pública irá proporcionar condições para
• dinamização de suas atividades e a concretização dos seus
objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.575/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bebê Feliz, com

sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Bebê Feliz, com sede no Município de lbirité.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: No aspecto formal, este projeto de lei cumpre

integralmente as exigências da Lei n o 12.972, de 27/7/98, com a
redação dada pela Lei n2 15.430, de 2005, quais sejam: ter
personalidade jurídica, funcionar há mais de ano e ter Diretores
idôneos e não remunerados. A documentação acostada ao projeto dá
suporte a essa afirmação.

No plano material - da realidade fática -, a Creche Comunitária Bebê
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Feliz já conta com declaração de utilidade pública municipal, nos
termos da Lei n 2 1.589, de 13/4/2000, do Município de lbirité.

Seu funcionamento iniciou-se em 26/11/96, conforme o art. l Q de
seu estatuto.

A entidade tem sede no Município de lbirité, e seu objetivo é o
atendimento a crianças carentes de todas as faixas etárias.

Preceitua o art. 27 do mencionado estatuto que as atividades dos
Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão inteiramente
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
remuneração, lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Tal redação é reforçada pelos arts. 28, que determina a não-
distribuição de lucros sob nenhum pretexto, e 29, que prevê a plena
aplicação das rendas e recursos na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos institucionais da entidade.

Na hipótese de dissolução, prevista no ad. 31, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere.

Assim, confiamos na aprovação deste projeto pelos nobres pares
desta Casa.

- 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 3.576/2006
Concede isenção do pagamento de contas de energia elétrica no

caso que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Ficam as famílias de pessoas cujo quadro de saúde inspira

cuidados específicos, que requerem a utilização, no ambiente
doméstico, de forma compulsória e interrupta, de equipamentos
médicos hospitalares elétricos, isentas do pagamento de contas de
energia elétrica.

Parágrafo único - A conta a que se refere o "caput" deste artigo é
aquela que mede o consumo de energia elétrica dos aparelhos
médico-hospitalares em questão.

Art. 2 - A isenção será requerida pela família do paciente junto à
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, mediante a
apresentação de laudo médico informando a necessidade de
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utilização doméstica de aparelhos médico-hospitalares, o período
previsto para uso e a situação de carência financeira do beneficiário.

Art. 32 - Em se tratando de criança e de adolescente, a isenção
também poderá ser requerida por Conselhos Tutelares e por
Promotorias e Juizados da Infância e da Juventude.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 agosto de 2006.
lrani Barbosa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo isentar do

pagamento da conta de energia elétrica as famílias carentes que
tenham um de seus membros com quadro de saúde que inspire
cuidados específicos e cujo tratamento requeira o uso, no ambiente
doméstico, de aparelhos médico-hospitalares. Essa isenção é
necessária por que a situação financeira da maioria das famílias
mineiras não permite que esses aparelhos sejam instalados.

São inúmeros os casos registrados pelas Promotorias e pelos
Juizados da Infância e da Adolescência em que essa isenção tem que
ser requerida através de mandado de segurança e conseguida após
liminar judicial. Há registros também, em outros órgãos, de situações
em que pessoas com insuficiência respiratória grave são mantidas
internadas em hospitais públicos apenas para poder respirar.

Se uma situação como essa traz desconforto para o paciente e o
expõe a riscos desnecessários no ambiente hospitalar, traz também
ônus para a administração estadual e comprometimento no
atendimento à população no setor público de saúde. O Estado se vê
obrigado a manter uma internação desnecessária, ao passo que nega
uma vaga a quem realmente precisa.

Por outro lado, nada mais justo do que a Cemig inaugurar o hábito
das contrapartidas sociais. A Cemig - concessionária do serviço
público de energia elétrica- usa um bem que pertence a todos os
mineiros - a água - para mover a turbina de suas hidrelétricas. Mas,
em mais de 50 anos de história, a empresa tem agido exclusivamente
sob parâmetros comerciais.

Pretender que a Cemig tenha uma faceta social não é reivindicar
para a empresa nenhum pioneirismo. No Paraná, através do programa
Luz Fraterna, são isentos do pagamento de contas de luz os cidadãos
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inscritos no Bolsa - Família ou no cadastro social da Copel - a
concessionária local de energia elétrica - e que consomem até 100
kWh/mês. Cerca de um milhão de pessoas é beneficiado
mensalmente, o que representou um investimento de R$
50.000.000,00 desde que o programa foi iniciado.

Para colocar um ponto final nas distorções aqui citadas no setor de
saúde, e, ao mesmo tempo, viabilizar o tratamento de pacientes
carentes que precisam de usar equipamentos médico-hospitalares em
casa, é que venho apresentar aos meus ilustres pares este projeto de
lei. Espero contar com apoio dos membros desta Casa não apenas
para a aprovação do projeto, mas também para uma rápida tramitação
da matéria, já que dela dependem o bem-estar e a melhoria das
condições de vida de milhares de mineiros.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Projeto de Lei ri 2 746/2003 nos
termos do § 2Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.577/2006
Declara de utilidade pública o Moto Clube Patos de Minas, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Patos de

Minas, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: Fundado em 13/4/99, o Moto Clube Fatos de Minas tem

sede nesse Município. Sua diretoria é composta de membros de
reconhecida idoneidade moral e não remunerados pela função que
exercem.

E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como finalidade incentivar a prática do motociclismo como esporte, em
todas as suas modalidades, difundindo a segurança, e a cultura e
promovendo competições, conforme previsto em seu estatuto.

Diante do exposto, tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação desta
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proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.578/2006
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Amigos do

Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira

dos Amigos do Caminho da Luz - Abraluz -, com sede no Município de
Carangola.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2006.
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação Brasileira dos Amigos do Caminho da Luz - Abraluz - e o
compromisso fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar
a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N2 6.796/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja

formulado apelo à Presidente do Servas com vistas à cessão de um
ônibus para transporte de alunos matriculados nas faculdades de
Teófilo Otâni. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 6.797/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à aquisição de
duas viaturas para atender ao programa Patrulha Escolar, no
Município de Uberlândia. (- A Comissão de Educação.)

N2 6.798/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas ao
asfaltamento das vias de acesso do Município de Sericita.

N 2 6.79912006, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apeio ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas à
aprovação do projeto de lei federal do Deputado Federal Vadinho
Barão, de regulamentação da profissão de mototaxistas. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N 6.800/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulado voto de aplauso à diretoria da União dos Varejistas de
Minas Gerais pelo recebimento do título de Cidadania Honorária de
Belo Horizonte.

N Q 6.801/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulado voto de aplauso à diretoria do Sinduscon-MG pelo
recebimento do Diploma de Honra ao Mérito conferido pela Câmara
Municipal de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N2 6.802/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de São
João dei-Rei pela realização da III Exposição Agropecuária. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N9 6.803/2006, da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à diretoria do Corecon pelas
comemorações do Dia do Economista e pela criação do Centro de
Estudos para o Desenvolvimento - CEO. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 6.804/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada à Secretaria de Saúde a realização de auditoria na
pediatria da Policlínica São Lucas, em São Sebastião do Paraíso. (- A
Comissão de Saúde.)

N 2 6.805/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Comandante-Geral da PMMG apuração de denúncia
de arbitrariedade e intimidação praticadas pelos Cabos Josemar e
Rivelino contra os acampados da Fazenda Gameleira, no Município
de Lagoa Grande.

N 2 6.806/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e à
Corregedoria da Polícia Civil pela postura dos Delegados da Comarca
de Presidente Olegário em relação às prisões arbitrárias efetuadas
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pela Polícia Militar na desocupação da Fazenda Gameleira, no
Município de Lagoa Grande. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N2 6.807/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada à Procuradoria de Justiça de Combate aos Crimes
Praticados por Agentes Políticos Municipais cópia das notas
taquigráficas da audiência pública realizada em Lagoa Grande, em
3/812006.

NO 6.808/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhados ao Corregedor do Tribunal de Justiça cópia das notas
taquigráficas da audiência pública dessa Comissão em Lagoa Grande,
em 318/2006, e pedidos de informação sobre a atuação do Juiz da
Comarca de Presidente Olegário na desocupação da Fazenda
Gameleira, em 18/3/2006, e sobre a lotação do filho desse Juiz no
Fórum de Presidente Olegário. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N2 6.809/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Ouvidoria Agrária Nacional, à Promotoria de Conflitos
Agrários, à Vara de Conflitos Agrários e ao Corregedor da Polícia
Militar cópia das notas taquigráficas da audiência pública dessa
Comissão em Lagoa Grande, em 3/8/2006. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N2 6.810/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhados ao Conselho Nacional da Magistratura cópia das notas
taquigráticas da audiência pública dessa Comissão em Lagoa Grande,
em 3/8/2006, e pedido de providência com relação à atuação do Juiz
Joamar Gomes Vieira Nunes, da Comarca de Presidente Olegário,
que estaria praticando nepotismo. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N9 6.81112006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Delegado de Polícia Civil de São Sebastião do
Paraíso, à Promotora de Justiça da Comarca de São Sebastião do
Paraíso e à comissão especial da Câmara Municipal de São
Sebastião do Paraíso relativa à saúde cópia das notas taquigráticas
da reunião dessa Comissão em 9/8/2006. (- A Comissão de Saúde.)

N 6.812/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Delegado de Polícia da Divisão de Crimes contra a
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Vida pedido de apuração de denúncias de omissão de atendimento
médico formuladas pelas Sras. Ana Selma Alves e Beatriz de Jesus
Augusto. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N2 6.813/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Corregedor do Ministério Público pedido de apuração
dos motivos da omissão do Ministério Público ao não apresentar
recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça que qualificou como
homicídio culposo o crime de trânsito praticado por Eduardo Pentagna
Guimarães Pedras. (- A Comissão de Administração Pública.)

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

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para destinar a
1? Parte desta reunião à realização de homenagem ao Serviço Social
do Comércio - Sesc - pelo transcurso de seus 60 anos de fundação.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 62 a REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 17/8/2008
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Deputada Maria OUvia - Palavras do Sr. Renato Rossi -
Exibição de vídeo - Entrega de placa - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos.

Srs. Renato Rossi, Presidente do Serviço Social do Comércio de
Minas Gerais - Sesc-MG - e da Federação do Comércio de Minas
Gerais - Fecomércio -; Ten.-Cel. Carlos da Costa Ferreira,
representando o Gen. João Roberto de Oliveira, Comandante da 43
Região Militar e da 41 Divisão de Exército; Vereador Paulo Lamac,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Juiz Federal
Eduardo José Corrêa, Vice-Diretor do Foro de Minas Gerais; Namilton
Coelho, Diretor Regional em exercício do Sesc-MG; e a Exma. Sra.
Deputada Maria Olivia, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem.
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Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Paulo Sérgio Bravin

Comam e Mário Borges do Amaral, Conselheiros do Sesc; Antônio
Claret, jornalista e Diretor do "Jornal MG Turismo"; Hugo de Andrade;
Sebastião Mauro Silva, Vice-Presidente da Fecomércio; Prof. Saulo
Martins; Sr. Antônio Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho de
Minas Gerais; e Sr. Lázaro Pontes, Presidente da União dos
Varejistas de Minas Gerais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização de

homenagem ao Serviço Social do Comércio - Sesc - pelo transcurso
de seus 60 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será cantado, a capela, por Oswaldo Magalhães.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Maria Olivia
Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado Mauri Torres,
Presidente; Srs. Renato Rossi, Presidente do Serviço Social do
Comércio de Minas Gerais - Sesc-MG - e da Federação do Comércio
de Minas Gerais; Ten.-Cel. Carlos da Costa Ferreira, representando o
Gen. João Roberto de Oliveira, Comandante da 0 Região Militar e da
4Q Divisão de Exército; Vereador Paulo Lamac, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Juiz Federal Eduardo José
Corrêa, Vice-Diretor do Foro de Minas Gerais; e Namilton Coelho,
Diretor Regional em exercício do Sesc-MG; diretoria, funcionários,
beneficiários e usuários do Sesc-MG, senhoras e senhores, gostaria
de iniciar a minha fala por meio de um breve histórico do Sesc, criado
em 1946. Naquele ano, o País se democratizava, e as forças políticas
e sociais emergentes procuravam ocupar o espaço de liberdade que
os novos tempos traziam. Todavia o pano de fundo desse cenário
mostrava um país pobre, atrasado e com fortes conflitos sociais.
Os mais lúcidos representantes do empresariado brasileiro

perceberam que os novos tempos exigiam novos métodos nas
relações entre capital e trabalho. Esses empresários entenderam que
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somente por meio de uma relação harmoniosa entre as forças
produtivas o País teria condições de superar os graves problemas
com que se defrontava. Para encontrar soluções para os problemas
sociais que enfrentavam, as lideranças empresariais do comércio,
indústria e agricultura se reuniram em Teresópolis, na 1? Conferência
das Classes Produtoras. Nessa reunião, foi aprovada a Carta da Paz
Social, que deu forma à filosofia e ao conceito de serviço social
custeado pelo empresariado. A proposta contida na Carta da Faz
Social foi submetida ao governo federal. No dia 13/9/46, o Sr. Eurico
Gaspar Dutra, Presidente da República, assinava o Decreto-Lei n
9.853, que autorizava a Confederação Nacional do Comércio a criar o
Serviço Social do Comércio - Sesc. O art. l Q diz: "Fica atribuído à
Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço
Social do Comércio - Sesc -, com a finalidade de planejar e executar,
direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar
social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias
e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade".

Sessenta anos se passaram. Hoje o Sesc está presente em todos os
26 Estados, no Distrito Federal e em cidades de pequeno e médio
portes. Em muitas delas é a única opção da população para serviços
de educação, saúde, cultura, lazer e assistência.

Em função dos princípios de sua ação social, o Sesc não se limita a
ser uma entidade de caráter assistencial; propõe-se a ser - e é - uma
entidade de caráter de bem-estar social.

O trabalho do Sesc é desenvolvido em unidades fixas e móveis, em
empresas comerciais e em espaços públicos por técnicos
especializados e auxiliares que são permanentemente reciclados em
suas áreas de atuação, por meio de cursos, seminários e
treinamentos.

Eficácia, qualidade e acessibilidade são características básicas das
ações do Sesc, concretizadas em projetos nacionais e regionais. Para
ilustrar essas ações, gostaria de mencionar o trabalho realizado pelo
Sesc-MG no atendimento às necessidades fundamentais dos
cidadãos nas áreas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer e
turismo social.

Saúde: para o Sesc-MG, a saúde é o maior bem que um ser
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humano pode ter. Por isso, diversas atividades são realizadas na área
preventiva, com campanhas educativas, palestras e ações interativas,
visando envolver, de fato, a comunidade na prevenção de doenças.
Ao mesmo tempo, a entidade possui unidades fixas e volantes de
saúde, que oferecem serviços como exames laboratoriais e
especializados, vacinas, consultas médicas e atendimento na área
odontológica.

Cultura: ciente de que a cultura é muito importante para o
crescimento individual e o desenvolvimento de um povo, o Sesc-MG
oferece ao público cultura e arte de qualidade, visando ao seu
crescimento intelectual, bem coma ao exercício de seu direito ao
lazer.

O Sesc-MG promove também projetos em praças públicas e
diversos outros espaços, com o objetivo de dar ao público acesso a
verdadeiras manifestações culturais. Alguns projetos são tradicionais
e atraem milhares de pessoas por onde passam, como o Minas ao
Luar, o Minas em Serenata, o Causos e Violas das Gerais e as Ruas
de Lazer.

Serviços: é ainda prioridade para o Sesc-MG promover eventos de
ação humanitária que integram recreação, lazer, cultura e serviços.
São diferentes fontes de atividades, desde cursos em unidades de
serviços e liceus de artes, cultura, esporte e lazer até campanhas de
inserção social e cidadania, com destaque para os projetos especiais
de atendimento a pessoas portadoras de deficiência e atividades
realizadas mensalmente, como o Projeto Girapraça e a Maratona da
Solidariedade.

Falarei sobre o trabalho que considero o mais relevante: aquele
voltado para a terceira idade.

A atuação com a terceira idade é uma marca do Sesc-MG, que
busca oferecer melhor qualidade de vida e opções de lazer e turismo
às pessoas dessa faixa etária. O pioneirismo e o respeito a esse
trabalho elevam a entidade como uma das principais promotoras do
bem-estar da terceira idade. O primeiro grupo de idosos constituído no
Sesc-MG foi criado em 1976 e comemora 30 anos em 2006. Para a
terceira idade, há atividades específicas nas áreas de educação,
cultura, lazer social, esporte, saúde e cidadania.

rAC



337

Turismo social: o Sesc-MG incentiva o turismo por meio do Projeto
Turismo Social, por meio do qual promove viagens para o público de
todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos são beneficiados
com uma grande agenda de excursões para várias cidades do Brasil.
O grande diferencial da atuação do Sesc-MG na área do turismo são
os seus projetos de incentivo aos roteiros da Estrada Real e dos
circuitos turísticos de Minas Gerais.

Na área do turismo, o Sesc-MG ainda possui pousadas e centros de
turismo, convenções e lazer em diversas cidades do interior de Minas
Gerais e uma no litoral fluminense, com preços acessíveis, muito
conforto e serviços de qualidade- As unidades do Sesc-MG podem ser
freqüentadas por comerciários e pelo público em geral. As pessoas
interessadas podem optar pela unidade mais próxima de sua casa e
matricular-se. As pousadas e os centros de turismo, convenções e
lazer também estão abertos para toda a comunidade.

Queridos amigos, acho que não é preciso acrescentar mais nada,
diante de tudo o que foi dito. Ao longo destes anos, o Sesc se
consolidou como uma entidade imprescindível em sua área de
atuação. Mais que prestrar uma homenagem, a reunião de hoje se
propõe a divulgar esse grandioso trabalho e a agradecer a todos os
envolvidos, direta ou indiretamente, nessa magnífica tarefa de
desenvolvimento integral dos indivíduos, mediante a melhoria de suas
condições de existência. Parabéns, Sescl Parabéns, Sesc-MG!
Recebam os cumprimentos e o reconhecimento desta Casa
Legislativa por tudo que têm feito na construção de uma sociedade
mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do
setor de comércio de bens e serviços. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Renato Rossi
Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Fábio Avelar, representando o Presidente
desta Casa, Deputado Mauri Torres; limo. Sr. Ten.-Cel. Carlos da
Costa Ferreira; Exmo. Sr. Vereador Paulo Lamac; Exmo. Sr. Juiz
Federal Eduardo José Correa; Sr. Namilton Coelho, Exma. Deputada
Maria Olívia, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem; a todos os funcionários do Sesc-MG, Diretores,
conselheiros aqui presentes, nossos cumprimentos, senhoras e
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senhores. Hoje é um dia muito especial para o Serviço Social do
Comércio de Minas Gerais. Receber o reconhecimento desta Casa é
gratificante para nós, porque comemorar 60 anos fortalece-nos e
incentiva-nos a trabalhar cada vez mais.

Nossa principal missão é promover o bem-estar dos trabalhadores
no comércio de bens, de serviços, de turismo e da comunidade, por
meio de ações preventivas na área da saúde, desenvolvendo a
cultura, a educação, o esporte, o lazer e o turismo social.

Quero fazer deste um momento de agradecimento. Agradeço aos
membros da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em especial à
Deputada Maria Olívia e a toda a população mineira, o carinho e o
respeito pelo Sesc-MG.

Agradeço aos funcionários, em especial ao Diretor Regional do Sesc
mineiro, o trabalho incansável e a dedicação a nossos ideais. Cada
um é responsável pelo grandioso serviço que prestamos,
principalmente para esta platéia aqui presente, os idosos, nosso ponto
alto no atendimento. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional do Sesc.
- Procede-se à exibição do filme.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Renato Rossi de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: (- Lê:)

"Criado há 60 anos com o objetivo de encontrar soluções para os
problemas enfrentados nas relações entre capital e trabalho, o Serviço
Social do Comércio - Sesc - representa uma iniciativa vitoriosa e uma
nova filosofia no campo da assistência ao trabalhador do comércio de
bens e serviços. Pelo enorme beneficio social que o Sesc proporciona
à comunidade, nas áreas de educação, esporte, lazer, saúde e
turismo, o reconhecimento e a homenagem da Assembléia de Minas,
em nome de todo o povo mineiro.".

O Sr. Presidente - Com muita satisfação, convido a me acompanhar
na entrega da placa a Deputada Maria Olívia, autora do requerimento

ai
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desta justa homenagem.
- Procede-se à entrega da placa.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação musical

do Grupo de Seresta Reencontro, do Sesc Tupinambás, sob a
regência da cantoterapeuta Cibele Oliveira.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente.

Boa tarde a todos. Cumprimento os Exmos. Srs. Renato Rossi; Ten.-
Cel. Carlos da Costa Ferreira; Vereador Paulo Lamac; Juiz Federal
Eduardo José Corrêa; Namilton Coelho; e a nossa querida colega
Deputada Maria Olívia, grande companheira. Infelizmente, depois de
longa e exemplar vida pública, por sua decisão, está terminando o seu
mandato. Cumprimento-a de forma muito carinhosa pela iniciativa da
realização desta homenagem, pois comemoramos, com muita
satisfação, os 60 anos dessa importante entidade.

Ressalto que o requerimento da ilustre Deputada Maria Olívia foi
assinado por praticamente todos os Deputados da Casa. Apenas não
assinaram os que estavam ausentes no período da coleta de
assinaturas, o que representa o carinho que temos pelo Sesc.
Cumprimento ainda a imprensa e os telespectadores da TV
Assembléia.

De forma especial, gostaríamos de agradecer a belíssima
apresentação do Grupo de Seresta - Reencontro do Sesc
Tupinambás, sob a regência da cantoterapeuta Cibele Oliveira.

Entidade voltada para o bem-estar da sociedade, o Serviço Social
do Comércio de Minas Gerais é uma instituição pioneira, ao abraçar,
há 60 anos, as causas da responsabilidade social e da cidadania.
Com recursos provindos da contribuição dos empregadores do
comércio de bens e de serviços, o Sesc-MG vem promovendo, em
todas essas décadas, valores maiores, como o amor à liberdade e à
democracia e o apoio aos menos favorecidos, oferecendo-lhes, pela
educação, meios de conquistar melhores condições de vida.

Quando surgiu, em 1946, o País abandonava uma ditadura e
reencontrava as práticas democráticas. Para ocupar o espaço de
liberdade trazido pelos novos tempos, empresários lúcidos
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entenderam que, somente por meio de uma relação harmoniosa entre
as forças produtivas, o Brasil teria condições de superar os graves
problemas de um país pobre e com fortes conflitos sociais.

A Carta da Paz Social, fruto de uma reunião de lideranças
empresariais congregadas em Teresópolis naquele ano, deu forma à
filosofia do serviço social custeado pelo empresariado. Assim nasceu
o Sesc mineiro, esforço da iniciativa privada interessada em promover
lazer, cultura, alimentação e esporte para comerciários e seus
familiares, atividades mais tarde ampliadas e estendidas à
comunidade em geral.

Desde então, tem sido um agente viabilizador da promoção cultural,
fomentador do turismo e incentivador da consciência ecológica e da
preservação ambiental. Presente em todo o Estado, com postos fixos
ou unidades volantes, utiliza profissionais treinados que oferecem à
comunidade, além de atendimento médico e odontológico, cursos e
oficinas diversos. Todas as idades constituem a sua clientela,
trazendo soluções criativas para o lazer e proporcionando opções de
vida para toda a família. Ao mesmo tempo, cria importantes
oportunidades de trabalho.

Em reconhecimento à grande abrangência social de suas ações,
parte integrante da história e do desenvolvimento de Minas Gerais,
esta Casa cumprimenta a atual direção do Sesc, bem como todos os
seus dedicados funcionários. Que os próximos 60 anos aprofundem
essa profunda relação, marcada pelo amor e respeito entre o Serviço
Social do Comércio e a população de nosso Estado. A Presidência
manifesta aos convidados os agradecimentos pela honrosa presença.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de segunda-feira, dia 21, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação. Levanta-se a reunião.

-____
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ATA DA 28 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/8/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar e da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Primeiro painel: Composição da Mesa - Registro de presença -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Subsecretária Aparecida
Gonçalves - Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena -
Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Palavras do
Secretário Marcelo Gouvêa Teixeira - Palavras da Secretária Vanessa
Guimarães Pinto - Palavras do Secretário Adjunto Roberto Luciano
Fortes Fagundes - Palavras da Defensora Pública Marlene Oliveira
Nery - Palavras da Sra. Maria de Nazareth Barreto de Carvalho -
Palavras da Deputada Jô Moraes - Segundo painel: Composição da
Mesa - Registro de presença - Palavras da Subsecretária Aparecida
Gonçalves - Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena -
Palavras da Sra. Marlise Matos - Palavras da Sra. Neusa Cardoso de
Meio - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Fábio Avelar - Alberto Pinto Coelho - Elisa Costa - Jô Moraes - Maria

Tereza Lara.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 9h7min, 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
- A Deputada Maria Tereza Lara, 2-Secretária 'ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum
técnico "Políticas Públicas para as Mulheres - Força para Avançar",
que tem como objetivo debater as políticas públicas para as mulheres,
contidas nos planos nacional e estadual e sua implementação.

Primeiro Painel
Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á mesa
para o 1 2 Painel as Exmas. Sras. Deputada Jâ Moraes, membro da
Comissão do Trabalho desta Casa e autora do requerimento que deu
origem a este fórum; Aparecida Gonçalves, Subsecretária de
Monitoramento de Programas e Ações Temáticas da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República,
representando a Ministra Nilcéa Freire; Maria Coeli Simões Pires,
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes; o Exmo.
Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde; as
Exmas. Sras. Marlene Oliveira Nery, Defensora Pública Geral do
Estado; Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de
Estado de Educação; o Exmo. Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes,
Secretário Adjunto de Estado de Turismo, representando a Secretária
Maria Elvira SaIles Ferreira; e a Exma. Sra. Maria de Nazareth Barreto
de Carvalho, Presidente em exercício do Conselho Estadual da
Mulher.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Gostaríamos de registrar e agradecer a presença

das Sras. Sueli Gonçalves, Capitã da Polícia Militar, representante do
Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais; Beth Pimenta,
representante da Associação Comercial de Minas Gerais; Vereadora
Neila Batista, de Belo Horizonte; Djuliana, Vice-Prefeita de Pirapora; e
Vereadora Cléia, de Baldim; Delegada de Polícia Sandra de Oliveira
da Silva, Chefe da Divisão de Operações de Telecomunicações da
Polícia Civil.

Palavras do Sr. Presidente
No início desta semana, a sociedade brasileira ganhou um

importante instrumento para combater uma das práticas que mais a
envergonham: a violência contra a mulher. Com a Lei de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher ou Lei Maria da Penha,
sancionada segunda-feira pelo Presidente da República, o poder
público, especialmente nos âmbitos jurídico e policial, passou a ter
sustentação legal para punir com mais rigor uma série de crimes que,
até agora, se cometiam corriqueiramente no País, sem maiores
conseqüências para os autores.

rÁl
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A nova lei traz mudanças significativas para a proteção da mulher,
como o aumento do tempo de detenção para os agressores; a
possibilidade de que sejam presos em flagrante; o fim das penas
pecuniárias, praticamente simbólicas, pelas quais o réu era
condenado apenas a pagar multas ou cestas básicas; medidas de
amparo às mulheres em situação de risco de agressão; e definição
das formas de violência doméstica contra a mulher - física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Tais modificações na legislação brasileira devem ser recebidas, em
primeiro lugar, como alento e como estímulo às lutas pela igualdade
de direitos e deveres entre homens e mulheres, representando um
avanço entre os muitos que já foram alcançados no decorrer da
história e os muitos que ainda estão para ser conquistados. Nenhuma
mudança significativa no campo dos costumes, do comportamento,
das relações sociais acontece de graça nem por acaso, mas é fruto de
um processo gradativo e continuado.

E nesse contexto de caminhada, de persistência que podemos situar
hoje, por exemplo, a expressiva presença das mulheres nas
universidades brasileiras, a ocupação de cargos de ponta no setor
público e nas empresas privadas e a crescente participação
institucional na política, principalmente nas Câmaras de Vereadores,
nas Assembléias Legislativas, no Congresso Nacional e nos
Executivos Estadual e Federal.

Este fórum técnico é uma demonstração de que movimentos
consistentes, fundados nas demandas sociais, não acontecem em
vão. Estamos reunidos aqui para debater a implementação dos
programas contidos nos planos nacional e estadual de políticas para
as mulheres, que resultaram das conferências municipais, estaduais e
nacional realizadas em 2004.

Os temas centrais deste evento estão relacionados, prioritariamente,
com as seguintes áreas estratégicas: enfrentamento da violência
contra as mulheres; autonomia e igualdade no mundo do trabalho;
direitos da mulher à terra e à moradia; saúde da mulher e educação
inclusiva, e não sexista.

Temos a convicção de que as exposições, os debates, a troca de
idéias e de experiências, assim como as propostas levantadas durante



344

este fórum técnico, contribuirão para o aperfeiçoamento das referidas
políticas públicas tanto no âmbito do Estado quanto no País. Não se
pode esquecer, no entanto, de que ainda há um longo caminho a
percorrer, para que os avanços propostos se efetivem na vida das
mulheres brasileiras.

Sabemos que a grande maioria da população feminina ainda
enfrenta situações de desigualdade; que, apesar do expressivo
aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o valor
médio dos salários pagos às mulheres ainda é muito menor do que o
que é pago aos homens; que as mulheres ocupam a grande maioria
dos empregos domésticos, caracterizados pelo desprestígio e pela
baixa remuneração; e que, por outro lado, elas são minoria nas
indústrias, setor onde já se registram mais direitos trabalhistas e
previdenciários.

Da mesma forma, no plano político, as mulheres ainda estão longe
de alcançar a participação mínima de 30%, que lhes é assegurada por
lei, nas candidaturas apresentadas pelos partidos políticos ou pelas
coligações de partidos, apesar de constituírem, em Minas, mais da
metade do eleitorado.

Em diversas outras áreas, como as de educação e de saúde, as
mulheres são desrespeitadas em muitas situações, como na
veiculação de imagens depreciativas por órgãos de comunicação e
em anúncios publicitários, sem falar da exploração sexual e das
diversas formas de violência, particularmente a violência física, à qual
grande parte das mulheres ainda é submetida.

Acrescente-se a esses dados o papel desempenhado pela mulher
na grande maioria dos lares brasileiros, assumindo integralmente as
tarefas domésticas, o que a obriga a manter dupla ou tripla jornada de
trabalho, e ainda o fato de que, quando negra, indígena, pertencente
ao meio rural ou a algum outro grupo social marginalizado, ela tende a
ser duplamente discriminada.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que
colaboraram para a realização deste fórum, especialmente às
entidades de apoio, às autoridades, às expositoras e às
coordenadoras dos grupos de trabalho e a todo o público presente.

Esperamos que, com iniciativas como esta, estando a Assembléia
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Legislativa de Minas Gerais sempre pronta a apoiar, possamos
avançar para colocar em prática as políticas e os programas
destinados a assegurar às mulheres todos os seus direitos e o pleno
exercício de sua cidadania.

Em nome do Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, e de
toda a Mesa Diretora desta Assembléia, desejamos a todos vocês um
bom trabalho e que Deus os ilumine nessa jornada. Muito obrigado.

Palavras da Subsecretária Aparecida Gonçalves
Cumprimento o Presidente da Mesa e, por meio da Deputada Jô

Moraes, saúdo todos os outros representantes, companheiras e
companheiros aqui presentes.

Trago uma abraço da Ministra Nilcéa Freire, que, em virtude de
outras atividades, não teve a oportunidade de estar aqui. Quero dizer
da importância para nós, da Secretaria, de esse fórum ser convocado
por esta Assembléia. Primeiro, pela importância de se discutirem
políticas públicas para a mulher, de se colocar, nos âmbitos, seja
federal, estadual ou municipal, a questão da política para as mulheres,
os eixos e as ações, mas principalmente fazer dessas ações uma
política transversal de governo que perpasse todas as áreas, que
promova a discussão de todas as formas, para que possamos
combater o Rreconceito, a discriminação, a violência e as
desigualdades. E importante que se diga que a democracia não se faz
com as desigualdades existentes, sejam elas de gênero, de raça ou
de etnia. Portanto, este fórum técnico é fundamental para discutirmos
e para, a partir dele, fazermos três debates importantes: primeiro, que
os governos tenham planos estadual e municipal de política para as
mulheres; segundo, que estejam incluídos, nos orçamentos dos
governos estaduais e municipais, recursos para implantar políticas
públicas para a mulher; terceiro, que haja o compromisso da Casa
Legislativa, seja a Assembléia, seja a Câmara Municipal, a fim de que
tenhamos legislações que, de fato, combatam o preconceito existente
em nosso país.

E esta a nossa mensagem de abertura. Parabéns à Assembléia,
parabéns a todas as mulheres de Minas Gerais pela realização do
fórum.
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Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, 32-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Deputada Jô
Moraes, na pessoa da qual cumprimento todos os participantes deste
fórum e os companheiros da Mesa, bom-dia.

Em nome da Secretaria de Planejamento e Gestão, é uma
satisfação muito grande participar desta iniciativa da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, um trabalho de suma importância, que
propiciará que tenhamos políticas relativas às mulheres, de forma
coordenada, e que possamos também acompanhar esses
indicadores. Uma série de coisas, como demonstrarei mais à frente, já
estão em andamento no governo, mas acredito que é fundamental
termos essas ações coordenadas e, mais do que tudo, a partir do
momento em que formam uma política, acredito que outras ações
poderão vir a ser incorporadas e sugeridas por meio dos debates que
ocorrerão hoje à tarde, para aprimorar e enriquecer mais ainda o
trabalho. Parabenizo a iniciativa e agradeço a oportunidade de
participar. Bom dia.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, 32-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa, representando o Sr. Presidente Deputado Mauri Torres;
Exma. Sra. Deputada .Jô Moraes, membro da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social da Assembléia Legislativa e
coordenadora dos trabalhos nesta manhã; cara Aparecida Gonçalves,
Subsecretária de Programas e Ações Temáticas da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,
representando, neste evento, a Secretária Nilcéa Freire, faço uma
pausa para dizer que sua saudação já desperta uma reflexão.
Completaria sua consideração afirmando que não se faz democracia
sem mulheres, porque as mulheres são a maioria. Caro Marcelo
Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde; Dra. Renata Maria
Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão;
Secretária Vanessa Guimarães Pinto, de Educação; Dra. Marlene
Oliveira Nery, Defensora Pública-Geral do Estado; Dr. Roberto
Luciano Fortes Fagundes, Secretário de Estado Adjunto de Turismo,
representando, neste fórum, a Secretária de Turismo, Maria Elvira
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SalIes Ferreira; cara Maria de Nazareth Barreto de Carvalho,
Presidente em exercício do Conselho Estadual da Mulher, saúdo a
bancada feminina deste Parlamento, todas as mulheres aqui
presentes, todas as representações municipais, do Estado e da
sociedade civil.

Neste momento em que testemunhamos a abertura deste fórum
técnico 'Políticas públicas para as mulheres", promovido pela
Assembléia Legislativa em parceria com o governo do Estado, com
diversas instituições, movimentos sociais, entidades da sociedade civil
e, em especial, com o Conselho Estadual da Mulher, queremos
registrar a satisfação de integrar esta Mesa majoritariamente feminina,
que compartilha responsabilidades nas lides de combate à
discriminação de gênero.

Sabemos que o nosso tempo paga um alto preço pela cultura
machista milenar que marginalizou o elemento feminino, que
sustentou a hegemonia do homem ! na ânsia incontida de poder, na
falsa crença de que não se pode viver sem dominar, como se tivesse
a força de andrógino, maior que a dos deuses do Olimpo, como se
não fôssemos todos homens e mulheres, incompletude: ser metade,
somos ser carência e somos ser angústia. A mulher, especialmente,
seja pela natural incompletude, seja pelo processo histórico de
repressão, é obstinada busca do indecifrável para muitos.

Há 75 anos, Freud escreveu, em carta a um amigo, uma confissão
reveladora de seu maior desafio. Dizia o pai da psicanálise: "A grande
pergunta que permaneceu sem resposta e à qual eu mesmo jamais
pude responder, apesar de meus 30 anos de estudos da alma
feminina, é a seguinte: O que quer a mulher?".

Parece hoje muito claro que essa resposta jamais poderia ser dada
por um homem, nem que fosse Freud... Já Cecília Meireles, na
mesma época, na década de 30, estranhando sua própria imagem,
dizia, em "Retrato": "Eu não tinha este rosto de hoje, / assim calmo,
assim triste, assim magro, / nem estes olhos vazios"; e insinuava a
resposta universal com uma pergunta também universal, no último
verso do seu poema: "Em que espelho ficou perdida / a minha face?".

Hoje podemos responder em coro eloqüente: o que a mulher quer é
poder ver a sua própria face. Poder revelar-se em sua autonomia, sem
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que a pejorativa "fragilidade feminina" lhe roube os espaços de
"empoderamento", sem que lhe imponha ruptura com a sensibilidade.
O que a mulher quer é a cidadania plena, a integridade como pessoa
na estrutura social, seja no trabalho, seja no lar. O que a mulher quer
é assumir suas próprias escolhas, isto é, exercer autonomia na
diversidade.

E, em boa hora, a antiga rainha do lar vai cedendo espaço à dona e
senhora de sua própria história, que, sem perder a essência feminina,
consegue apontar à sociedade outras formas de decisão,
compartilhando o poder ao lado dos homens, resistindo ao
embrutecimento do mundo.

Mas por esse caminho há muito que caminhar. Principalmente numa
sociedade de múltiplas contradições, de assustadora violência,
explícita ou velada, de fortes preconceitos, de desequilíbrios de toda
ordem e de discriminações tão estratificadas.

Um levantamento divulgado no último mês de julho pelas Nações
Unidas e elaborado pela União Parlamentar Internacional, relativo à
presença das mulheres nos parlamentos do mundo e classificando
189 países, coloca o Brasil num longínquo 102 lugar, abaixo de
Camarões. Este dado, por si, revela que o espaço político continua
quase cativo dos homens e, portanto, mantém-se como arena de
discriminação.

Minas, no entanto, avança na lógica do "empoderamento" das
mulheres nos campos político, social, econômico, do conhecimento e
também nas próprias artes. Esta Mesa é eloqüente na demonstração
inquestionável da quebra do preconceito em Minas. A bancada
feminina nesta Casa, composta por nove Deputadas, Ana Maria!
Resende, Cecilia Ferramenta, Elbe Brandão, Elisa Costa, Jô Moraes,
Lúcia Pacífico, Maria Olívia, Maria Tereza Lara e Vanessa Lucas,
bravas mulheres, revela essa tendência, como também as
composições dos nossos tribunais, do Ministério Público, da
Detensoria Pública, das Procuradorias e de tantas outras instâncias.

Por sua vez, eventos como a 1 Conferência Estadual das Mulheres,
realizada nesta Casa em 2004, que resultou na proposição deste
fórum técnico, são marcos importantes desse caminho que trilhamos.
Eles refletem a profunda mudança de mentalidade com relação à
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condição da mulher, que se processa no interior da sociedade.
brasileira, em especial neste Estado, e põem foco sobre todo o
universo feminino.

Há muito a avançar e a conquistar, em face do modelo de
construção social que caracterizou não apenas a sociedade brasileira,
mas também a civilização em que vivemos, mas esse processo de
mudança está em marcha e já é irreversível. No âmbito da
administração pública, já foram institucionalizados o plano nacional e
o estadual de políticas públicas para as mulheres, que será objeto da
palestra da Secretária Renata Vilhena.

No espaço da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, várias ações são voltadas para a mulher na área de
autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania. Em relação
aos projetos de promoção de trabalho e renda, por exemplo, a
Secretaria tem dado prioridade, desde 2005, ao atendimento
específico da mulher, exatamente por integrar grupo vulnerável, pela
discriminação de gênero. Participa dessas ações o Conselho Estadual
da Mulher, órgão vinculado à Sedese.

Temos desenvolvido muitas ações no âmbito da Secretaria, como o
Disque Direitos Humanos, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de
Crimes, o Sentinela e outras ações que serão objeto de exposição da
nossa Secretária e coordenadora, Dra. Renata Vilhena.

Tenho a plena certeza de que este fórum técnico contribuirá em
larga medida para a avaliação das políticas públicas neste Estado. O
Poder Executivo tem efetivamente compartilhado o seu poder com as
mulheres e contribuirá com o alinhamento das diversas ações e com
os programas de políticas públicas permanentes, com
transversalidade e intersetorialidade.

Deste Plenário e das suas reuniões temáticas surgirão propostas de
aperfeiçoamento e adensamento da política estadual, em corte de
gênero, com subsídios e sugestões, que serão acolhidas como
importante contribuição aos programas e projetos em execução no
âmbito da Secretaria e em outras áreas da administração pública do
Estado.

Não falaremos sobre os programas, porque já firmamos um acordo
com a Deputada Jô Moraes.

ai
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Por fim, trouxe uma mensagem muito pessoal, como é do meu
próprio estilo, vindo das bandas do Jequitinhonha. Encerrarei a minha
fala inspirada em Cora Coralina, a velha de Goiás Velho, que, de
forma muito profunda, fala sobre as tantas mulheres.

Usando fragmentos do poema de Cora, quero saudar todas as
mulheres que vivem em minha vida. Quero saudar a mulher de salto
alto, como todas vocês; as ilustres e deslembradas; a cabocla velha
de mau-olhado; a lavadeira do Rio Vermelho; a mulher cozinheira; a
mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem
preconceitos, de casca grossa, de chinelinho e filharada; a mulher
roceira e a citadina; a mulher da vida, minha irmãzinha.., tão
desprezada, fingindo alegre seu triste fardo. Quero saudar a mulher
inteira e as mulheres em pedaço, de que tala Umbelina, que está
neste Plenário. Quero também saudar as mulheres das tantas Minas
Gerais: as vaqueiras dos sertões do Norte; as tropeiras das picadas
na planura dos cerrados; as fazendeiras do leite e do café; as
operárias do aço e da metalurgia; as garimpeiras do Mucuri; as
barranqueiras do São Francisco; as boiadeiras do Rio Grande; as
posseiras de terra partida; as ilustres e deslembradas de outros
lugares de Minas e para além de Minas; quero saudar todas as vidas
dentro de mim: na minha vida, a vida mera das obscuras. Muito
obrigada.

Palavras do Secretário Marcelo Gouvêa Teixeira
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar, permita-me saudar todas as

mulheres que aqui estão para os trabalhos deste fórum e os demais
membros da Mesa.

O enfrentamento das políticas públicas adequadas às necessidades
das mulheres tem alguns requisitos, entre os quais está o
compromisso com os princípios alicerçados na idéia da eqüidade e da
inclusão. Somente fundamentados nesses princípios e com clara
determinação conseguiremos traduzir essas idéias em ação do Estado
e da sociedade.

Daqui a pouco, a Dra. Renata Vilhena falará do plano estadual e do
conjunto de ações da saúde, mas eu não poderia deixar de registrar
que essa premissa com que trabalhamos está traduzida desde 2002,
desde a elaboração da campanha do então candidato a Governador.
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A meta ordenadora, o programa de saúde que a Secretaria de
Saúde implementou desde 2003 teve como meta mobilizadora a
redução da mortalidade infantil, estruturada a partir do Programa Viva
Vida. Este Programa se baseia num conjunto de ações voltadas para
a atenção materno-infantil, sem a pretensão de que o poder público as
implemente sozinho.

Esse Programa parte do princípio - chamo-o de boa política pública -
de realizar um bom diagnóstico e planejamento, realizar uma boa
coordenação entre as diversas áreas e também de outra premissa
que, para nós, é muito cara: a parceria com a sociedade civil
organizada.

Todas as nossas ações no âmbito do Programa Viva Vida
envolveram a parceria estreita com as organizações da sociedade
civil. Posso citar: Musa, Pastoral da Criança, Movimento das Mulheres
Negras e diversas associações e entidades de atenção aos
portadores do HIV. Esse é um eixo fundamental. O Estado que
pretende coordenar e exercer um papel de catalisador no processo de
mudança da situação, do "status quo", tem de envolver um processo
íntimo de parceria com a sociedade civil organizada. Foi isso que
fizemos, desde o primeiro momento, na política pública de saúde.

Ao longo de 2003 e 2004, realizamos uma primeira onda de ações,
dotando as equipes de saúde da família, que, pasmem, não contavam
com instrumentos adequados para dar atenção à mulher, por
exemplo, para acompanhar todo o pré-natal. Cito apenas essa
vertente da atenção à mulher como gestante. Equipamos 120
maternidades por todo o Estado. Trabalhamos na perspectiva de
integrar ações de outras áreas e, com a Vigilância Sanitária, aferimos
todos os mamógrafos em Minas Gerais - e o resultado é muito
preocupante. Grande percentual de mamógrafos estava
completamente fora de calibração. Realizamos um conjunto de ações
coordenadas: elaboração de parcerias com a sociedade civil; trabalho
de mobilização, seguido de ações concretas de investimento em infra-
estrutura e equipamentos; qualificação de recursos humanos;
definição de protocolos terapêuticos, que é uma segurança para os
pacientes e para o profissional de saúde; e processo de certificação
dos equipamentos.
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Faço questão de destacar que o Programa Viva Vida é coordenado
por um comitê estadual. Não é apenas a Secretaria de Saúde que
define as diretrizes desse Programa, os rumos e as ações, mas, sim,
um conselho em que o Estado, por intermédio da Secretaria de Saúde
e de outras secretarias, participa com os Municípios e as entidades da
sociedade civil.

Entendemos que devemos construir conjuntamente as políticas
públicas de saúde, avaliar, com transparência, as ações
implementadas e reorientá-las. Fruto desse processo, caminhamos
para a construção de 27 centros regionais do Viva Vida, que darão
atenção à média complexidade. Por meio desses centros,
garantiremos progressivamente - tenho certeza de que
conseguiremos - a universalidade dos exames, seja de prevenção
para o câncer de mama, seja para o de colo de útero, seja do ponto
de vista da atenção reprodutiva ou da saúde da mulher "lato sensu".

Esse é um processo inédito no País, em que o governo do Estado, a
sociedade civil e os Municípios procuram, de fato, criar estratégias de
investimento em equipamentos, infra-estrutura, qualificação e
mobilização social, para assegurar a integralidade e a universalização,
o acesso de 100% das mulheres do Estado aos exames de prevenção
do câncer de mama e de colo de útero. Cito apenas esses dois
pontos, pois os considero imprescindíveis.

Quero compartilhar com vocês os resultados que temos para
comemorar. Não nos acomodamos com eles, mas devemos
comemorá-los e nos realinharmos para os próximos passos.

Nestes três anos e meio, conseguimos um impacto significativo na
redução da mortalidade infantil. Em Minas Gerais, o índice, que era de
17,97 óbitos por 1.000 nascidos vivos, caiu para 15,17. Houve uma
redução de 15,4% só nesse período, o que é fruto do conjunto de
investimentos e de mobilização social.

A mortalidade materna em Minas Gerais era de 37 óbitos por 1.000,
e conseguimos reduzi-Ia em 21,2%. Em 2003, ainda ocorriam óbitos
maternos por tétano durante o processo de parto, o que é inaceitável.
Conseguimos um processo de redução de 21°J da mortalidade
materna, que caiu de 37 para 29 óbitos por 1.000.

A gravidez em adolescentes foi reduzida em 17,6%.
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Enfim, temos o que comemorar? Sim. Temos o que corrigir e
aprimorar? Sim. Mas temos que fazê-lo em conjunto com vocês, neste
fórum e nas instâncias de que participamos.

Há muitos desafios. A transição epidemiológica no caso da aids, por
exemplo, é extremamente preocupante. A aids adquire, cada vez
mais, um caráter feminino. Temos que redirecionar nossas estratégias
e as políticas públicas intersetoriais, não somente na área da saúde.
Firmamos parcerias interessantes com a educação. O caminho é
rompermos a fronteira da ação setorial. A realidade não está
fracionada entre desenvolvimento social, gestão, educação e saúde. A
realidade em que devemos intervir é uma só: o indivíduo. Temos que
desenvolver políticas públicas em parceria com toda a sociedade para
conseguirmos uma ação intersetorial. Esse é o grande desafio que se
apresenta.

Tenho uma grande honra em compor esta Mesa e, adequadamente,
estou em minoria. Desejo a vocês uma discussão muito produtiva e
profícua, para aprimorarmos nossas políticas públicas e realizá-las em
conjunto, sem a pretensão de que o Estado resolverá tudo sozinho, O
Estado faz parte da sociedade, em vez de tutelá-la. A ação conjunta
com a sociedade organizada não é só desejável, mas necessária e
imprescindível. Desejo a todos um fórum muito produtivo e profícuo.
Muito obrigado.

Palavras da Secretária Vanessa Guimarães Pinto
Cumprimento todos os presentes, especialmente os servidores do

Legislativo, do Executivo e do Judiciário, os movimentos sociais, os
representantes do parlamento que estão presentes e os componentes
da Mesa, presidida pelo Deputado Fábio Avelar e coordenada, nesta
manhã, pela Deputada Jõ Moraes.

Como foi dito, as ações da educação estão ligadas a outras que,
certamente, têm relação com a questão da mulher. Enquanto política
pública, as ações da educação, quando acertam, acertam para grande
parte da população, que são mulheres, alunos e crianças, que
também são mulheres, e, sobretudo, no atendimento do grande
anseio da população de mulheres, que são responsáveis, em última
instância, pela criação dos pequenos e pela condução da vida dos
adolescentes. Muitas - uma grande parcela - estão conduzindo
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sozinhas os desafios enfrentados por suas famílias.
As questões das políticas educacionais afetam diretamente a

população feminina. Por todo o esforço que é feito em prol da
educação, são temas de interesse e têm resultados positivos ou
negativos para o conjunto da população e das mulheres do nosso
Estado.

Não abordarei os programas educacionais nem os relacionados
diretamente às questões das mulheres, porque essa é incumbência da
Secretária Renata. Chamarei a atenção para uma dimensão, que
ainda está em construção na Secretaria de Educação, do sistema de
educação do Estado de Minas Gerais. O objetivo é tornar a escola um
ambiente capaz de refletir as questões da sociedade, especialmente
positivo para a reflexão das meninas e dos meninos, das adolescentes
e dos adolescentes sobre as questões de gênero, desigualdade e
discriminação.

Estamos trabalhando com afinco no Programa Afetivo-Sexual em
560 escolas, com coordenadores treinados e preparados para
desenvolver projetos que envolvam adolescentes de ambos os sexos
e cuja temática fundamental é a iniciativa, o protagonismo que esses
jovens precisam desenvolver, a oportunidade de reflexão mais
sistemática sobre questões da sexualidade, especialmente a
prevenção da gravidez precoce e, sobretudo, a convivência de ambos
os sexos ou gêneros na construção de uma sociedade democrática.

Esse projeto é feito em parceria com a Secretaria de Saúde e é algo
que precisa ser conduzido com muita delicadeza, porque não se trata
de um conteúdo programático, mas de uma condução firme, uma
liderança segura de professores para permitir que aflorem nas escolas
as questões que afetam profundamente os adolescentes e, sobretudo,
uma oportunidade para que as meninas, jovens e crianças possam
construir uma identidade a partir de uma reflexão sobre a sociedade, o
mundo, que apresenta tantos problemas e desafios para as mulheres.

Nesse plano de valores, a construção é mais difícil que o
desenvolvimento de programas que incluem, que podem ser
conquistados de forma material mais objetiva. Ao trabalharmos com
mentes e atitudes e fazermos construções de identidade, o desafio é
grande, porque nós, mulheres, que somos maioria no setor
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educacional, em primeiro lugar, devemos preparar-nos para, durante e
após a nossa própria reflexão, sermos parceiras importantes da
construção da identidade de pessoas mais jovens.

Abordei essa questão porque é algo que está desafiando todo o
corpo docente, todas as direções de escola e todos os dirigentes da
educação no Estado. Muito obrigada.

Palavras do Secretário Adjunto Roberto Luciano Fortes Fagundes
Muito bom dia, senhoras, senhoritas e senhores; embora poucos,

estão presentes. Trago uma saudação especial da Secretária Maria
Elvira SalIes Ferreira, que está ausente de Belo Horizonte e lamenta
profundamente não poder participar desta abertura e também dos
trabalhos deste importante seminário sobre políticas públicas para as
mulheres. Aproveito para cumprimentar o Presidente desta Mesa,
nosso companheiro e amigo Deputado Fábio Avelar. Parabenizo a
coordenadora dos trabalhos, Deputada Jô Moraes, por ter conseguido
uma platéia tão importante, tão bonita e tão numerosa como esta.
Cumprimento os nossos colegas de trabalho, as Sras. Secretárias e o
Secretário presente; a representante da Ministra Nilcéa Freire, Sra.
Aparecida Gonçalves; e a Sra. Defensora Pública-Geral do Estado.

Sentimo-nos muito confortáveis quando participamos de uma
reunião como esta, principalmente sentindo o que a Secretária Maria
Elvira sentiu quando assumiu a Secretaria de Turismo, em abril deste
ano. O turismo é uma das atividades em que o maior número de
partícipes é composto de mulheres. Nas viagens que fazemos através
de Minas Gerais e nas reuniões de que participamos com todos os
setores ligados à área de turismo, a grande maioria das presenças é
feminina. E evidente que isso demonstra a força que o turismo
consegue obter cada vez mais, em nosso Estado, em termos de
números e de qualidade.

Para que todos saibam, na última pesquisa liberada pela Fipe da
USP, Minas Gerais foi considerado pelos brasileiros o segundo Estado
na preferência como destino turístico. Isso foi um avanço, um ganho
que todos obtivemos, e grande parte dele deve-se às colaboradoras
que temos na Secretaria de Turismo e por todo o Estado de Minas
Gerais.

Só para citar um caso, estivemos, na semana passada, num Distrito
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de Caratinga, Santo Antônio do Manhuaçu, visitando uma reserva
privada da mata atlântica, com 900ha, onde eles preservam o macaco
muriqui, mais conhecido por nós como mono-carvoeiro. Chegamos a
dormir no Distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, banhado pelo Rio
Manhuaçu, e, nos nossos contatos com a população local, que não é
muito grande - são 3.500 pessoas -, reparamos que todas as
lideranças da comunidade são mulheres, a começar pelo lugar onde
fizemos as nossas refeições e pelo local onde nos acomodamos para
passar a noite. Todas as lideranças da cidade, que organizaram o
evento, eram mulheres, cada uma com maior competência que a
outra. E evidente que temos de nos render à influência, a todo esse
conhecimento e à força que vocês têm.

Recordo-me de um caso que queria compartilhar com vocês -
acredito que grande parte da platéia já o conheça -, que recebi dos
Estados Unidos, à época do Presidente Clinton. Dizem que o
Presidente Clinton e sua esposa, a atual Senadora Hillary Clinton,
estavam visitando sua cidade natal, um pequeno Município no
Alabama, e pararam num posto de gasolina para abastecer. O
atendente do posto de gasolina cumprimentou efusivamente a Sra.
Hillary. E o Presidente Clinton perguntou a ela quem era aquele que a
estava cumprimentando com tanta alegria e satisfação. Hillary disse
que ele havia sido seu namorado no tempo de escola. Aí Clinton
disse: Está vendo, se você tivesse se casado com ele, sem dúvida
você seria mulher de um atendente de posto de gasolina. E ela falou:
Não, ledo engano. Se eu tivesse me casado com ele, hoje ele seria
Presidente dos Estados Unidos.

Essa é a realidade em que vivemos. Realmente sofremos - no bom
sentido, com letra maiúscula e em negrito - essa influência tão positiva
e tão importante do mundo feminino. E evidente que todas vocês,
cada vez mais, ocupam espaços com competência, haja visto esta
Mesa com tão grande representação. O Governador teve a visão de
colocar essa competência a serviço do Estado.

Nós, da Secretaria de Turismo, temos a visão de que não há uma
política especial para as mulheres, mesmo porque trabalhamos em
todas as áreas possíveis. Acima de tudo, somos um braço do governo
do Estado. A nossa grande preocupação, dentro das nossas
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competências, em parceria com todos os colegas de todas as áreas,
de todos os setores, é fazer com que o Estado cresça e seja
realmente um pólo de referência por meio destas valorosas mulheres
mineiras, com quem convivemos e temos a oportunidade de estar. A
cada dia, aprendemos mais com elas, conseguindo que nos
transmitam um pouco da sua experiência de vida para que possamos
cooptá-las e desenvolver o nosso trabalho. Parabéns a todas pela
participação, pela responsabilidade de estarem aqui, por serem
mineiras e nos permitirem conviver com vocês de forma tão agradável.
Muito obrigado.

Palavras da Defensora Pública Marlene Oliveira Nery
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, representando, neste ato, o

Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa;
Deputada Jô Moraes, membro da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social da Assembléia Legislativa e
coordenadora dos trabalhos nesta manhã; Aparecida Gonçalves,
Subsecretária de Programas e Ações Temáticas da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,
representando a Ministra Nilcéa Freire; Maria Coeli Simões Pires,
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes; Marcelo
Gouvêa Teixeira, Secretário de Estado de Saúde; Renata Maria Paes
de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação: Roberto Luciano
Fortes Fagundes, Secretário Adjunto de Estado de Turismo,
representando a Sra. Maria Elvira SalIes Ferreira, Secretária de
Turismo; Maria de Nazaré Barreto de Carvalho, Presidente em
exercício do Conselho Estadual da Mulher; demais organizações na
área federal, estadual e municipal, inclusive as ONGs voltadas para a
mulher; Corregedora-Geral da Defensoria Pública; Dra. Maria Lúcia
Prado, Subdetensora Pública-Geral; Defensores Públicos voltados
para o Núcleo da Mulher Vitimizada; demais Defensores Públicos de
outras áreas aqui presentes; senhoras e senhores, quero
cumprimentar a ilustre Deputada Jô Moraes, Coordenadora deste
fórum técnico "Políticas públicas para as mulheres", pela oportunidade
dada à Defensoria Pública. A Defensoria Pública, por meio do já
criado Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência, sente-
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se honrada de participar como entidade de apoio. É bom salientar que
ela é a pioneira na implementação de um órgão exclusivamente
voltado para a defesa dos direitos da mulher em situação de violência.
Esse núcleo já está em funcionamento há um ano, dando efetiva
assistência às mulheres carentes que sofreram alguma violência.

Em um ano de existência, o núcleo de Belo Horizonte já atendeu,
aproximadamente, a sete mil mulheres. Esses núcleos, exclusivos de
mulheres vitimizadas, já foram expandidos em mais três cidades do
interior de Minas, como Montes Claros e João Monlevade, e, com data
de inauguração para o próximo mês, também na cidade de Itajubá.
Todas com um número considerável de atendimento às mulheres
vitimizadas. Essas cidades foram escolhidas em razão do grande
índice de violência contra a mulher nessas regiões.

Por uma feliz coincidência, nesta semana, foi sancionada a Lei n
11.340, da Presidência da República, que cria mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela veio num
momento muito oportuno, exatamente porque se está realizando este
fórum exclusivo para mulheres, com um tema voltado à violência
doméstica e familiar.

Para finalizar, gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora
deste fórum, em especial, a Assembléia Legislativa pela feliz iniciativa
deste trabalho. Agradeço à Deputada Jô Moraes, nossa
coordenadora, que dará todas as diretrizes para um melhor resultado
deste fórum voltado para as mulheres. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Maria de Nazareth Barreto de Carvalho
Bom dia a todos. Na pessoa do Deputado Fábio Avelar, Vice-

Presidente desta Casa Legislativa e representante do Presidente
Deputado Mauri Torres, cumprimento todos os homens presentes. Da
mesma forma, na pessoa da Subsecretária Aparecida Gonçalves,
representante da Ministra Nilcéa Freire. da Secretaria de Políticas
para as Mulheres, carinhosamente chamada de Cida Gonçalves,
cumprimento os componentes da Mesa.

Estamos aqui, hoje, neste fórum, a sociedade civil e o governo,
escrevendo mais uma página da história da democracia brasileira de
Minas Gerais e, particularmente, dos movimentos de mulheres
mineiras.
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Em 24/8/83, atendendo aos anseios dos movimentos de mulheres, o
então Governador Tancredo Neves, com a visão de um estadista,
criou o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais, dando-lhe a
missão de formular uma política global para atender aos interesses da
mulher no âmbito do Estado. Muitos avanços ocorreram desde então,
entretanto, a luta das mulheres pelo exercício pleno da cidadania
continua. Formular e implementar políticas públicas voltadas
especificamente para as mulheres é urgente e necessário.

O objetivo deste fórum técnico é debater as políticas públicas para
as mulheres contidas nos planos nacional e estadual e discutir sua
implementação.

Como Presidente em exercício do Conselho Estadual da Mulher,
tenho o compromisso e a responsabilidade de afirmar que os
conselhos de direitos da mulher devem ser referência das políticas
públicas nos Municípios, tratando-se de protagonismo feminino e da
gestão compartilhada entre os diversos órgãos do governo e
debatendo as questões de interesse das mulheres e da sociedade
como um todo.

Neste momento, como Presidente em exercício do Conselho,
conclamo os movimentos organizados de mulheres nos Municípios a
se mobilizarem e buscarem o apoio dos Prefeitos e Vereadores para a
criação e garantia do funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher em seus Municípios, de modo a garantir que as
políticas públicas tenham uma abordagem de gênero, considerando
os aspectos étnico, racial e geracional; fortalecendo a participação das
mulheres nas instâncias de controle social e atendendo a suas
demandas; contribuindo para a construção de uma cultura não
sexista, não racista e não homofóbica; combatendo as discriminações
e as desigualdades.

O relatório lançado pelo Fundo de População das Nações Unidas,
em 12/10/2005, diz que os 1.700.000.000 mulheres na faixa dos 15
aos 49 anos, em todo o mundo, poderiam aproveitar melhor o seu
potencial se houvesse garantia de acesso universal à educação,
serviços de saúde reprodutiva, direitos econômicos e políticos e o fim
da violência contra elas.

Segundo esse mesmo relatório, a discriminação contra mulheres e
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meninas reduz a produtividade de quase metade da população
mundial, limitando a contribuição dessas pessoas ao desenvolvimento
dos seus países.

Tenho certeza de que este fórum técnico será um marco histórico
das discussões e avanços das políticas públicas para as mulheres em
Minas Gerais. Com a implementação dos planos estadual e nacional,
estaremos contribuindo para a efetivação dos direitos das mulheres e
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito
obrigada.

Palavras da Deputada Jô Moraes
Bom dia a todos e a todas. Tenho a impressão de que, no dia em

que a sociedade descobrir o potencial transformador das mulheres e
resolver transferir as responsabilidades de conduzir os destinos das
nossas cidades e Estados, com certeza, este país viverá uma
convulsão transformadora.

Convocamos este fórum num processo difícil, complexo, sem
condições de apoio material efetivo, o que nos obrigou a impedir a
inscrição de mais participantes. Esta Casa encontra-se cheia de gente
vinda dos diversos rincões; inscreveram-se 560 mulheres. Tenho
certeza de que os nossos objetivos serão cumpridos e representarão
uma alavanca transformadora para os novos momentos que
viveremos.

Saúdo cada um dos que vieram do interior e, especialmente,
cumprimento os alunos da 81 séria da Escola Municipal Dom Gabriel
Leite, de Contagem, na pessoa de sua Diretora. A presença dessas
crianças, na construção de uma consciência diferente, é um sinal
transformador.

Passemos aos trabalhos. Houve alguns problemas devido ao
período eleitoral, e não pudemos enviar-lhes o Plano Nacional de
Políticas Públicas para as Mulheres nem tampouco o Plano Estadual
de Políticas Públicas para as Mulheres, formulado pela Seplag.
Portanto, discutiremos as políticas públicas a partir da experiência de
vocês e da exposição que será feita pela companheira Aparecida e
pela Secretária Renata, assim como levaremos em conta a
experiência de cada Município e como estão sendo aplicadas as
políticas públicas conquistadas, sua necessidade de ampliação e
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aperfeiçoamento e, sobretudo, como assegurar o seu efetivo controle
social.

Todos os grupos têm como tema central a discussão do conteúdo
das políticas públicas como mecanismos efetivos de seu controle e
aplicação. No período da manhã, haverá as exposições; em seguida,
debates acerca das propostas apresentadas. O período da tarde será
reservado aos trabalhos de grupo, quando o debate poderá ser
aperfeiçoado. Amanhã, pela manhã, haverá a plenária para assegurar
a sistematização das propostas oriundas dos grupos.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença de todas as
autoridades que participaram conosco desta abertura e, de forma
especial, cumprimenta todas as mulheres aqui presentes e também a
nossa querida Deputada Jô Moraes, pela iniciativa, em momento mais
do que oportuno, da realização deste fórum. Pela presença maciça de
todos vocês nesta manhã, não temos dúvida de que teremos um
resultado altamente positivo.

Segundo Painel
Composição da Mesa

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Convidamos a tomar
assento à mesa para o segundo painel as Exmas. Sras. Aparecida
Gonçalves, Subsecretária de Monitoramento de Programas e Ações
Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da
Presidência da República, representando a Ministra Nilcéa Freire;
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão: Marlise Matos, Coordenadora do Núcleo de Estudos e
Pesquisa sobre a Mulher da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da UFMG; e Neusa Cardoso de Meio, Representante do
Fórum de Mulheres Feministas de Belo Horizonte e da Grande BEl.

- Registro de Presença
A Sra. Presidente - E uma alegria contarmos com a presença do

grupo de mulheres do Hip-Hop, integrado também pela Kátia Soares,
que trouxe duas participantes do CD gravado sobre o desafio das
mulheres diante da violência: Mulheres do Hip-Hop pelo Fim da
Violência contra a Mulher. Estão presentes a Miss Black e a Negra
Rô, a quem agradecemos o CD e a militância.
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Palavras da Subsecretária Aparecida Gonçalves
Bom dia a todos. Necessitamos de pensar em questões

fundamentais para avaliação, planejamento e definição das políticas
públicas para as mulheres.

Parabenizo a Assembléia, a Deputada Jô Moraes e as mulheres
mineiras, pela beleza da organização deste fórum.

Trago-lhes algumas questões para reflexão: para discutirmos
políticas públicas, temos de trabalhar com a mulher como sujeito de
direito. Esse é o principal elemento para definirmos as ações
afirmativas nos processos, o planejamento, a organização e,
fundamentalmente, começarmos a descaracterizar e desconstruir a
idéia de que a mulher é simplesmente uma reprodutora.

Acho que esse eixo é fundamental nas políticas públicas. Caso
contrário, não conseguiremos avançar naquilo que temos de mais
sagrado. Depois, voltaremos à questão da autonomia das mulheres.

O primeiro elemento para se discutir política para as mulheres é
trabalhar a mulher como sujeito de direito e com garantia de acesso a
todos, como à participação, ao empoderamento, à eqüidade, à saúde
e, principalmente, aos direitos humanos.

A outra questão refere-se à importância de se trabalharem as
políticas públicas da mulher como transversais. Não é possível pensar
a política da mulher apenas como ação de uma Secretaria, de um
governo ou da sociedade civil. E importante políticas públicas
definidas por governos, mas não é possível que apenas perpassem
governos: devem ser assumidas por todo o Estado, o que significa
dizer que passa pelo governador e por quem mais esteja na ponta
para atendimento.

As políticas públicas devem ser assumidas por todo o Estado como
prioridade, com um olhar diferenciado, que perpasse todos os
mecanismos, todas as ações, numa perspectiva estabelecida. Não é
possível que sejam responsabilidade de um funcionário público ou de
quem tenha interesse e vontade de resolver a questão da mulher. Não
dá mais. A questão tem de passar por uma política de Estado, tem de
ser assumida pelo Estado, tem de ser perpassada por todos os órgãos
e por todos os mecanismos.

Essa questão passa pelo planejamento, pelo desenvolvimento, por
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estratégias a serem montadas até o enfrentamento da violência. Não
podemos trabalhar a mulher apenas como uma questão de saúde e
de trabalho. Temos de começar a trabalhá-la com eqüidade de
gênero, considerando a mulher como sujeito de direitos, de que forma
os está exercendo e como está se colocando na sociedade.

Portanto, o Estado tem de ter políticas que definam isso; tem de
assumir a responsabilidade por elas de forma global e prioritária e
como combate ao enfrentamento das desigualdades, que são de raça,
de gênero e de etnia. E importante ter claro que o Estado deve ter
órgãos que respondam por essas políticas. Mesmo sendo
transversais, tem de existir um organismo institucional que dê conta
de fazer a discussão dos problemas. Precisamos de um órgão a quem
recorrer. Nos outros órgãos, é bom que se vejam as experiências na
saúde e em outras áreas.

Finalmente, quanto às políticas públicas para as mulheres,bom
pensarmos na questão das diretrizes e dos princípios e em quÁ são
os desafios. Vou tentar abordar o que já trabalhamos no Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres.
Trabalhamos quatro eixos principais, que são a questão da

autonomia e da igualdade no mundo do trabalho e da cidadania; a
educação inclusiva e não sexista; a saúde e os direitos sexuais
reprodutivos e o enfrentamento à violência, além de um outro tema, a
gestão e o monitoramento do plano. Um plano dessa envergadura,
com a transversal idade que faz e com o número de ações que possui,
não será possível sem controle e monitoramento pelo governo, pelos
Ministérios, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e pela
sociedade civil. Faz-se necessária uma gestão para monitorar o que
será executado.

Nessa perspectiva, trabalhamos alguns eixos, em que fizemos
discussões acerca do que significa a autonomia das mulheres.
Entendemos que, primeiro, significa garantir direitos à mulher, nas
diversas esferas. Temos de lembrar que estamos trabalhando com um
Brasil cuja realidade no Norte, no Sudeste e no Centro-Oeste é bem
diferenciada. Temos de pensar sobre essa regionalidade, pois, no
Brasil, há mulheres índias, negras, trabalhadoras rurais, trabalhadoras
urbanas, empregadas domésticas, cientistas, etc. Devemos pensar
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num Brasil com sua real dimensão.
A primeira grande discussão sobre autonomia passa pelo acesso a

uma série de benefícios. Estamos desenvolvendo uma campanha
para as trabalhadoras rurais. Juntos - nós, governo, Secretaria de
Mulheres, MDA - estamos fazendo uma campanha relativa à
documentação para as trabalhadoras rurais. E incrível imaginarmos
que, neste país, considerando os avanços que as mulheres já
conquistaram, encontramos as que não têm sequer documentação e,
portanto, acesso ao básico da cidadania, que é a existência.

Há essa campanha da documentação e discussão acerca do acesso
ao crédito, à terra e à moradia. Discutimos, nesses vários anos, esses
acessos e o Pronaf Mulher. Discutimos o crédito para mulheres no
banco, por meio do Banco Popular ou do Banco da Mulher.
Avançamos também na discussão do acesso da mulher às
informações e à geração de trabalho e renda. Há diversas
cooperativas e organizações.

Quanto ao emprego doméstico, acredito que todos acompanharam o
debate que fizemos, há um mês, com a medida provisória do emprego
doméstico. Nosso grande desafio era acabar com a informalidade do
emprego doméstico. Tivemos alguns problemas no Congresso, mas
não desistimos. Fizemos encaminhamento quanto aos direitos das
empregadas domésticas.

No eixo educação inclusiva e não sexista, trabalhamos dois
aspectos e princípios que, para nós, são fundamentais. Primeiro,
deve-se rediscutir e repensar os conceitos e os preconceitos
estabelecidos, começando pela formação dos professores. E
importante esse trabalho dentro das escolas. E fundamental
repensarmos a academia, o pensamento, o conhecimento e as
matrizes pedagógicas, definindo de que forma essas instâncias estão
sendo trabalhadas.

Analisamos alguns eixos e focos fundamentais. O primeiro foi o
Projeto Diversidade na Escola, que visa à formação de professores à
distância, o qual já possui um projeto-piloto. Hoje temos 5 mil
professores sendo formados, envolvendo a discussão de gênero, raça
e orientação sexual. São três módulos. Estamos terminando essa
discussão. Esse projeto inicial foi desenvolvido pelo MEC, pela
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Secretaria de Mulheres e pela Sepphir. No próximo ano será
implantado esse projeto-piloto no Brasil inteiro, para que possamos
rediscutir o que acontece nas salas de aula, como está a formaçãc
dos professores.

Também voltamos à discussão com o Ministério de Ciência e
Tecnologia sobre o Mulher e Ciência, para incentivar a produçãc
acadêmica nas universidades e nas academias e a produção das
mulheres, que, muitas vezes, se limita às teses de doutorado,
guardadas, sem publicação. O programa Mulher e Ciência é uma
forma de fazer com que as mulheres que estão nas academias, que
estão trabalhando com ciência, comecem a ter visibilidade.
Precisamos dar-lhes visibilidade e garantir que falem com a sociedade
e com o mundo.

Paralelamente, nas escolas de 2 2 e de 30 grau e de mestrado,
lançamos o concurso público de redações, do qual o Brasil inteiro
participou. Chegaram a nós milhares de redações maravilhosas. Foi
uma dificuldade decidir quem ganhava. Isso foi para começar o debate
nas escolas, seja qual for, sobre a questão de gênero, para que os
professores incentivem os alunos a fazer pesquisa e a debater nos
cenários nacional, estadual e municipal. Foi interessante ver a forma
com que muitas escolas participaram do debate. São passos para a
discussão da educação.

Os outros dois eixos são saúde e direitos sexuais e reprodutivos, em
que demos um grande salto. Primeiro, trabalhamos a perspectiva de
enfrentamento da mortalidade materna. Fizemos o pacto nacional pela
redução da mortalidade materna; estabelecemos metas a serem
cumpridas; fomos para os Estados e os Municípios discutir com as
secretarias estaduais e municipais como se reduzir a mortalidade
materna; e aumentou-se o número de projetos que chegam ao
Ministério da Saúde, o número de pessoas que queriam discutir a
questão e o número de Municípios que pactuaram e criaram
conselhos para a redução da mortalidade materna. Não conseguimos
atingir a meta, mas conseguimos abrir o debate sobre sua
importância, o que para nós é fundamental.

A outra questão é a da comissão tripartite para discutir o aborto. Não
dá para não falarmos sobre o Plano Nacional de Políticas para as
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Mulheres sem discutir esse tema. Apesar de ainda estar no
Congresso, de não ter tido o avanço que gostaríamos, fizemos esse
debate com a sociedade. O governo federal, o movimento e o
Legislativo sentaram-se à mesa para fazer um acordo sobre a
legislação que vigora a respeito do aborto. Não desistimos. Estamos
esperando aquietar-se a bancada evangélica e cristã, mas vamos
retornar à discussão e fazer o debate, porque, para nós, mulheres,
essa é uma questão fundamental.

Também nessa perspectiva, avançamos com relação à norma
técnica sobre o acesso das mulheres ao aborto legal, para que toda a
questão da saúde tenha amplitude e possamos discutirmos a ética
médica, os princípios médicos, os métodos, de que forma se vai fazer,
se é necessário a mulher passar pela Delegacia ou não. Trouxe o
debate a respeito da importância da discussão sobre o caráter da
violência sexual, sobre o direito de se ter acesso a acompanhamento,
à permanência desse processo todo.

Por fim, a questão do enfrentamento à violência doméstica: o Plano
Nacional traz, primeiro, a instituição de uma política nacional de
enfrentamento à violência que se baseia em algumas questões, sendo
a primeira o marco conceitual. Definimos a convenção de Belém do
Pará como o marco conceitual, que, de fato, traz todos os conceitos, a
forma como definimos a violência contra a mulher, que é importante
para trabalharmos. Com isso, quais as ações a serem desenvolvidas
quanto à prevenção, ao atendimento e ao combate?

Relativamente à prevenção, fizemos campanhas educativas,
discussão. nas escolas e, em relação à cultura, temos financiado
alguns grupos de "hip hop", em que as meninas têm trabalhado o
tema. O desafio é gravar o CD e colocá-lo no mercado, porque é
fundamental que tenhamos uma sociedade que pense de forma
diferente. Se pensarmos na juventude que vem da época do "E o
Tchan", "Um tapinha não dói" e "Cachorrona", em termos de cultura,
ela tem tido muito pouco reflexo da realidade. Nesse sentido, a
cultura, a música e a dança são importantes na prevenção e no
enfrentamento à violência contra a mulher. E não só no enfrentamento
à violência contra a mulher, mas, em toda política pública para as
mulheres, é importante o papel da cultura e da educação, por
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intermédio do teatro, da dança e da música.
No atendimento, começamos a rediscutir a importância dos centros

de referência de atendimento à mulher. Essa é muito mais uma
política que oferece um acompanhamento social, psicológico e jurídico
às mulheres, para que possam sair da sua condição de vítima de
violência, de submissão, de baixa auto-estima, para dizerem não à
violência. São elas que têm que definir a forma e o momento em que
vão sair da condição de violência. Nós, Estado, temos que garantir-
lhes essa possibilidade.

Incentivamos a criação de Defensorias Públicas de Atendimento à
Mulher. O acesso à Justiça ainda é o grande desafio do enfretamento
à violência. Não basta dar todos os serviços e não garantir o acesso à
Justiça. Se a mulher é um sujeito de direito, ela tem que ter acesso a
esse direito. E é parte do acesso a esse direito ter um advogado que a
acompanhe em todo o processo, principalmente na questão da
violência.

Definimos também que, muito mais do que simplesmente oferecer
os serviços, o mais importante no enfrentamento à violência contra a
mulher é que a violência não é só um problema de segurança pública,
da Delegacia de Mulheres, da Defensoria Pública, dos centros de
referência ou abrigos; é também uma referência de governo, passa
pela questão da saúde, da educação, do mercado de trabalho, da
segurança, enfim, por todas as áreas de governo. Temos que
começar a pensar num atendimento que seja integral. A mulher não
pode chegar à delegacia e ouvir que terá de ir à defensoria e depois a
outro lugar. Se for assim, perderemos metade das mulheres no meio
do caminho. Temos que ter uma ação integrada, pensada
coletivamente, enquanto serviço público, para dar uma resposta
efetiva a essa mulher, para que, quando ela chegar à nossa porta,
tenha condições de dizer que está resolvendo o problema com o apoio
do Estado. Estamos trabalhando com o conceito de rede de
atendimento às mulheres em situação de violência. A rede é uma
integração entre os diversos serviços do governo, o serviço público e
a sociedade civil, para o atendimento à mulher em situação de
violência. Se não conseguirmos fazer essa rede, não daremos conta
da dimensão da política nacional e não conseguiremos resolver. Essa
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é a perspectiva que temos trabalhado na política nacional de
enfrentamento à violência contra a mulher.

A outra discussão que trouxemos, do enfrentamento e do combate,
é a de que seria preciso, neste país, que tivéssemos primeiro uma
política de segurança mais eficiente; aí precisaríamos de delegacias
especializadas, estruturadas, com funcionários capacitados,
qualificados, que olhassem a mulher na sua especificidade e na sua
diferença. Para isso, instituímos a política de reestruturação das
delegacias. Garantimos orçamento no Senasp para que essa política
aconteça e se viabilize. Não basta ter apenas uma política de
segurança, porque a segurança não é só a Delegacia de Mulheres.
A segurança é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as

delegacias comuns e tudo que já foi exposto. Na matriz curricular das
academias de polícia, a partir de agora, asseguramos uma disciplina
relativa à questão do gênero e da violência doméstica. Cabe a vocês
verificar se a Academia de Minas está cumprindo essa exigência.
Caso não esteja, basta nos comunicar. Os policiais têm de ser
preparados para esse atendimento específico.

Em relação à legislação, o nosso grande desafio sempre foi a
violência doméstica no âmbito da Lei & 9.099, desde o seu
surgimento. Quando os processos e a questão da violência doméstica
passaram a ser julgados nos juizados especiais, esse problema foi
banalizado, e agravou-se a discussão sobre a impunidade. A
legislação teria de dar conta da nossa proposta, do conceito da
Convenção de Belém do Pará e de toda a política de garantia. Todas
as delegacias e centros de referência, casas e abrigos e as
defensorias deveriam estar de acordo com a legislação, a fim de
instituirmos o serviço.

Esse processo foi construído primeiro pelo consórcio de seis ONGs,
que iniciaram a discussão e entregaram o anteprojeto à Secretaria,
que, durante um ano, discutiu o projeto e criou o grupo interministerial
para realizar o debate. Em 2004, a Ministra entregou o projeto ao
Congresso. Saliento que foi o projeto que teve a tramitação mais
rápida no Congresso.

E importante esclarecermos que realizamos essa articulação com a
bancada feminina, para que, de fato, essa lei fosse aprovada em
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regime de urgência. Ela passou pela Câmara e pelo Senado, por
unanimidade, e foi sancionada na segunda-feira, dia 7, pelo
Presidente da República. Portanto, concluímos essa etapa da
legislação com uma grande vitória. A partir de agora, o Brasil dispõe
de uma legislação que coíbe a violência contra a mulher, instituindo-a
como crime, e estabelece os procedimentos, o atendimento e a
política a ser adotada. O centro de referência faz parte da legislação e
tem de ser constituído pelos poderes públicos estaduais e municipais.
Cabe-nos o desafio de fazer com que aconteçam.

O salto maior é a instituição dos juizados e das varas especiais da
violência contra a mulher. Essa é uma grande conquista constante da
legislação. Agora, o Fórum Técnico e os Estados têm de negociar com
os Tribunais de Justiça, para que implantem os juizados especiais, a
fim de que, efetivamente, possamos dar celeridade aos processos,
impedindo que sejam encaminhados à vara comum. E urgente a
discussão, nos Estados, sobre a instalação dos juizados e das varas
especiais.

No enfrentamento à violência contra a mulher, realizamos esse
debate e urna discussão muito importante sobre o tráfico de pessoas
humanas. E importante salientarmos que 85% das pessoas traficadas
são mulheres. Esse é um desafio que temos de enfrentar. Temos de
estabelecer a forma do debate e da discussão sobre essa questão,
porque a mulher sai do Brasil para trabalhar, mas é explorada
sexualmente e, quando retorna, enfrenta os preconceitos, pois, no
Brasil, ainda há problemas em relação à discussão sobre a
prostituição. Temos de encarar esse desafio a partir de agora.

A gestão e o monitoramento do plano são feitos pelos 13 Ministérios
com ações nesse lano e por representantes do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, pertencentes à sociedade civil, que se reúnem
uma vez por mês, para discutir as ações executadas no plano.

Se vocês me derem o endereço, prometo que lhes mandarei o
documento. Trouxe um pacote, mas acho que foi para outro Estado.
Nele está o relatório de implementação do Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres. Aqui tenho a maioria das ações que foram
executadas nesses três anos pelo governo federal ou pelos governos
municipais e estaduais.
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O relatório está também no nosso "site" na Internet. Quem quiser,
pode consultá-lo e abrir o "link" que mostra as atualizações feitas
pelos Ministérios. Eles aumentam ou diminuem as ações. E
importante que vocês tenham acesso a isso, até mesmo para cobrar
depois.

Além do monitoramento, o mais importante é discutir a
institucionalização das políticas públicas. Nosso governo entende que,
em todos os lugares, devem existir órgãos específicos para se pensar
política pública para as mulheres. E importante que se criem
secretarias e coordenadorias com espaço de discussão e de poder.
Não basta criar uma secretaria que ficará vinculada às Secretarias de
Assistência Social e de Saúde ou a qualquer outra em que não haja
espaço para o poder.

Precisamos discutir o que é o poder. E ter condições de articulação
e negociação com o outro? Isso é fundamental. Temos de discutir com
os Secretários de Turismo, de Saúde, de Transporte e de
Planejamento em condições de igualdade, senão não se podem
pensar políticas.

Precisamos discutir que tipo de poder e de estrutura queremos para
estabelecer as políticas e o seu monitoramento. Temos de criar
organismos institucionais no âmbito dos governos municipais e
estaduais que tenham condições de fazer a discussão da
transacionalidade de gênero e que nos dê condições de cobrar uma
ação que não está saindo do papel.

No entanto, não teremos poder se não tivermos recursos. As
mulheres precisam ter coragem de fazer esse debate. Não se tem
poder sem orçamento. Orçamento é fundamental. Não se fazem
políticas públicas sem dinheiro. O turismo, o transporte e a saúde têm
dotação orçamentária para estabelecer, implementar e realizar
políticas públicas. O organismo institucional também precisa de
recursos.

Temos de assumir esse enfrentamento, sob pena de fazermos um
grande plano com as melhores ações possíveis e não darmos conta
de executá-las por falta de dotação ou rubrica orçamentária. Esse é o
desafio que deixamos para Minas Gerais enfrentar conosco daqui
para a frente.
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A Sra. Presidente - Chegou à Mesa a solicitação de exemplares do
plano. Esclarecemos que não foi possível trazer cópias devido às
exigências da legislação eleitoral. Terminado o prazo legal, as
Secretarias Nacional e de Planejamento enviarão a todos os
participantes os planos estadual e municipal, por escrito.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Bom dia a todas e a todos. Apresentarei aqui os programas e as

ações realizados no Estado de Minas Gerais referentes às políticas
públicas sobre as mulheres. Como disse rapidamente nas minhas
saudações iniciais, em Minas Gerais, montamos o nosso plano de
forma a coordenar as ações que já estavam sendo executadas. Esse
plano, então, veio apenas concretizar uma série de ações em relação
à mulher, as quais já estavam sendo realizadas.

Farei uma breve introdução.
A busca pela igualdade e o enfrentamento das desigualdades de

gênero fazem parte não só da história do Brasil, mas também da de
todo o mundo.

Sabe-se que, apesar da existência de normas internacionais e
nacionais de direitos humanos, que estabelecem a igualdade entre
homens e mulheres, essas, por si só, não garantem a sua efetivação.
Nesse contexto, o papel dos gestores públicos é de fundamental
importância para garantir essa igualdade e que as políticas públicas
voltadas ao combate das desigualdades existentes sejam
efetivamente implementadas.

Uma análise do perfil democrático e socioeconômico do Brasil é,
sem sombra de dúvida, um marco inicial para a compreensão dos
enormes desafios enfrentados pelos dirigentes na concepção e
implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento das
desigualdades de gênero. Essa questão pode ser mais bem entendida
à luz de dados de pesquisas realizadas nos últimos anos por institutos
de renomado prestígio, conforme citarei aqui.

Em 2003, o IBGE constatou que as mulheres representavam 51,2%
da população brasileira - aproximadamente 89 milhões -, sendo que,
desse total, 46% eram negras e pardas.

A participação das mulheres na força de trabalho também tem sido
crescente. Em 1973, elas constituíam 30,9% da população
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economicamente ativa. Em 2003, aumentaram sua participação para
42,7% da população economicamente ativa, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD -, do IBGE.

Atualmente, de cada 100 mulheres, 55 estão no mercado de
trabalho em busca de uma vaga. E a maior taxa de participação
feminina na história da pesquisa iniciada pelo Dieese em 1985. Em
2002, esse índice era de 54,4%.

A pesquisa constatou também um expressivo aumento de domicílios
chefiados por mulheres: em 1992, 19,3% eram chefiados por
mulheres, e esse índice passou para 25,5% em 2002 e registrou
crescimento da ordem de 32,1% nesses 10 anos.

Em relação à ocupação de cargos de direção, constatou-se que, dos
42.276 cargos de diretoria computados pela Rais em 2000, 23,6%
eram ocupados por mulheres. Ao analisar as empresas segundo o
ramo de atividade, no entanto, verifica-se que os empregos femininos
no âmbito de diretoria predominam em empresas de serviços
comunitários e sociais, nas quais pouco mais da metade dos cargos
desse nível eram ocupados por mulheres. Conforme dados da Escola
Nacional de Administração Pública, essa disparidade é menos
acentuada no setor público. Constatou-se que a proporção de
mulheres em diretorias na administração pública federal, em 1998, era
de 44%. Em Minas Gerais, 79% dos nossos servidores são do sexo
feminino.

Outra pesquisa divulgada pelo Dieese mostra que a taxa de
desemprego das mulheres passou de 22,2%, em 2002, para 23,1% no
ano passado. Nesse mesmo período a taxa registrada para homem foi
de 17,2%.

A economia informal tem sido a única alternativa para uma grande
parcela da população feminina. Por não ser formal, o trabalho nessas
circunstâncias geralmente é exercido em condições muito precárias.
Como se isso não bastasse, segundo dados do IBGE, a média de
rendimentos dos homens no setor informal é cerca de 50% superior à
das mulheres. Essa constatação agrava-se ainda mais quando
analisada em relação às raças. Esse quadro aponta para a
necessidade premente de se encontrarem saídas de inclusão social,
também nos níveis decisórios das organizações, e de garantia de
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renda para as milhares de brasileiras que constituem mais da metade
da população do País.

Portanto, com esse entendimento e a partir de uma demanda
apresentada em maio de 2005, a Seplag, juntamente com a bancada
feminina da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e com o
Conselho Estadual da Mulher, elaborou o Plano Estadual de Políticas
Públicas para as Mulheres baseado no Plano Nacional, que foi
elaborado durante a P Conferência Nacional e Estadual de Políticas
para as Mulheres, de 2004, e, principalmente, nos programas e ações
executados nos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais.

As ações de Minas Gerais anteciparam-se ao plano. O trabalho,
além de proporcionar o entendimento das ações já implementadas
pelo Estado, proporcionou também uma mobilização das pessoas
envolvidas no desenvolvimento e no acompanhamento dessas ações.

Em setembro de 2005, o Plano Estadual de Políticas para as
Mulheres foi finalizado contendo as principais ações do Estado que
estão organizadas nas quatro áreas estratégicas de atuação: saúde,
direitos sexuais e direitos reprodutivos; autonomia e igualdade no
mundo do trabalho; e enfrentamento à violência contra as mulheres e
educação inclusiva e não sexista. Além disso, o plano contemplou
metas para 2005 e já previu metas para o período de 2006-2007, bem
como os recursos necessários para a execução dessas ações. Tanto
as metas quanto os recursos necessários à sua execução foram
definidos pelos próprios órgãos e entidades responsáveis, o que
permite seja cobrado seu cumprimento.

E importante salientar que nem todas as ações contidas no plano
visam ao atendimento exclusivo de mulheres, uma vez que só isso já
feriria um dos princípios básicos constitucionais, que é a igualdade
entre os sexos. No entanto, muitas ações acabam por atender
principalmente às mulheres, como é o caso de alguns programas na
área de trabalho, renda e educação.

Para esta apresentação foram avaliadas e revisadas as metas dos
programas constantes no Plano Estadual de Políticas Públicas para as
Mulheres. Além disso, houve a inclusão de novos programas
considerados importantes. Essa revisão novamente contou com a
colaboração dos órgãos e entidades responsáveis pela
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implementação desse programa e tem por objetivo subsidiar as
discussões a serem feitas na parte da tarde pelos grupos temáticos.
Esperamos que dessas discussões surjam novas proposições que
contribuam para o aprimoramento do nosso plano.

A primeira área estratégica é a saúde da mulher, os direitos sexuais
e os direitos reprodutivos. Na área de saúde da mulher e de direitos
sexuais e reprodutivos, destacam-se as ações implementadas e
coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

O Programa Viva a Vida é a ação de maior destaque nessa primeira
área de atuação, configurando-se como um dos programas
estruturadores do governo de Minas Gerais, constante no nosso Plano
Plurianual de Ação Governamental. Tendo como objetivo a redução
da mortalidade infantil no Estado em 25% e da mortalidade materna
no período 2004-2007, o programa vem recebendo significativo aporte
de recursos orçamentários e financeiros e gerenciamento intensivo,
acompanhado pela Secretaria de Planejamento com vistas ao
fortalecimento da rede de atenção à saúde da gestante e do recém-
nascido, desde a atenção básica, incluindo ações de equipes do
Programa Saúde da Família, passando pelos hospitais que realizam
partos, até hospitais de maior complexidade, com capacitação de
pessoal, aquisição de equipamentos e criação de leitos de UTI
neonatal. Os recursos previstos para 2006 somam R$33.000.000,00.

Na coluna da esquerda estão as ações que serão implementadas
até o final do ano; na coluna da direita estão as ações previstas para o
período de 2007. Esta apresentação ficará disponível e poderá ser
trabalhada pelos grupos da tarde.

Em vermelho, neste mapa, estão representados os cinco Centros
Viva Vida em implementação em Minas Gerais: Janaúba, Brasília de
Minas, Lavras, Governador Valadares e Itabirito. As 21 localidades em
verde são aquelas cujos projetos de implantação de Centros Viva Vida
já se encontram aprovados para execução pelo Departamento
Estadual de Obras Públicas - Deop.

Projeto de Prevenção e Assistência às Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DSTs e HIV-Aids -: tem sua execução sob a
responsabilidade da Secretaria de Saúde em parceria com o governo
federal. Seu objetivo é viabilizar o diagnóstico, o tratamento e a
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prevenção das DSTs, incluindo o HIV. Por meio do projeto, o governc
estadual recebe e distribui os preservativos fornecidos pelo Programa
Nacional de DST-Aids e também adquire preservativos como
contrapartida estadual, tornando-os disponíveis por meio da rede de
serviços e de projetos desenvolvidos em parceria com as ONGs.
Adquire ainda medicamentos para tratar algumas DSTs e infecções
oportunistas em portadores de HIV e Aids. Para 2006, os recursos de
contrapartida estadual alocados para esse projeto são da ordem de
R$530.000,00.

Aqui estão disponíveis as ações que serão implementadas neste
ano e as previstas para 2007.

Os dados representados nessa tabela e no gráfico são muito
preocupantes: indicam que 85,6% dos casos de Aids acometem
pessoas na faixa etária dos 20 aos 49 anos, sendo que cerca de 30%
são mulheres. Verifica-se ainda que, nos últimos anos, houve um
aumento relativo de casos da doença entre pessoas do sexo feminino.
A curva para o sexo masculino tem diminuído significativamente.

Essa tabela indica que o número de testes Elisa anti-I-IIV para
detecção do HIV cresceu de 1.671 exames em 2002 para 17.272 em
2005- 10.000%-, sendo que a maior parte dos testes foi realizada em
mulheres, ou seja, 63% em 2005. Já o número de resultados positivos
subiu no período 2002-2004, apresentando uma queda considerável
em 2005. Vale ressaltar que há previsão para a realização de 100 mil
testes Elisa anti-HIV em 2006 no Estado de Minas Gerais, como foi
dito pelo próprio Secretário de Saúde.

O Projeto Nascer, que é a prevenção da transmissão vertical do HIV,
tem como objetivo desenvolver, em todo o Estado, ações que
viabilizem a identificação, o tratamento e o acompanhamento das
gestantes portadoras de HIV e sífilis, bem como de toda criança
exposta ao HIV e ao treponema na gestação, no parto e na
amamentação, com vistas a reduzir a transmissão deles. Atualmente,
90 instituições distribuídas em 74 Municípios mineiros participam do
Projeto Nascer-Maternidade. Essas instituições recebem do programa
estadual os testes rápidos para o diagnóstico do HIV em parturientes
que não foram testadas durante o pré-natal. As de HIV+ recebem o
AU injetável durante o parto, o recém-nascido recebe o AZT solução
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oral por um período de quatro semanas e a fórmula láctea durante os
primeiros seis meses de vida.

O mapa seguinte apresenta os Municípios com maternidades e
hospitais que atuam na prevenção da transmissão vertical de HIV e
sífilis. Como pode ser observado, esse atendimento é bem distribuído
geograficamente pelo Estado.

O Plano Operativo Estadual de Atenção à Saúde da População
Prisional de Minas Gerais tem como objetivo viabilizar a atuação
integral à saúde, bem como o acesso a ações preventivas da
população compreendida pelo sistema penitenciário estadual, em
parceria com o governo federal. Atualmente, o Estado conta com um
total de 516 sentenciadas lotadas em duas unidades exclusivamente
femininas e outras oito unidades com pavilhões para o sexo feminino.

Da mesma forma, retratamos aqui as ações implementadas em
2006 e as previstas para o próximo ano.

A execução do Plano Operativo Estadual de Atenção Integral à
Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei é de responsabilidade
da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Defesa Social, também em
parceria com o governo federal, e tem por objetivo orientar a
implantação e implementação de um elenco de ações no âmbito da
promoção da saúde, prevenção de riscos e assistência aos agravos
em unidades de internação e internação provisória que atendem aos
adolescentes em conflito com a lei, garantindo a integralidade e a
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis
de assistência, bem como uma atenção à saúde humanizada e de
qualidade.

Minas Gerais tem um total de 17 unidades de internação em
funcionamento. Dessas, oito unidades estão na Capital e nove no
interior do Estado. A faixa etária dos internos é entre 12 e 18 anos.
Apenas uma delas tem como público-alvo a população do sexo
feminino, contando atualmente com 30 vagas.

Como não há tempo suficiente para falar sobre todas as ações,
estou fazendo apenas uma descrição geral. O Programa Saúde na
Escola tem por objetivo desenvolver ações de promoção de saúde
com adolescentes, contemplando a educação afetivo-sexual, com a
prevenção da gravidez não planejada e o exercício da sexualidade
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segura, sem riscos das DST e aids, a prevenção ao uso de
substâncias lícitas - fumo e álcool - e ilícitas, o trabalho pela paz e a
prevenção à violência.

Sendo o Saúde na Escola um programa de abrangência estadual, é
importante que suas características sejam mantidas em todas as
regiões. Para tanto, serão capacitados, primeiramente, os técnicos
das Gerências Regionais de Saúde, das Superintendências Regionais
de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria
de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Defesa Social. Isso será
feito pelos membros do comitê técnico do Programa Saúde na Escola.

O objetivo dessa primeira etapa é formar multiplicadores do
programa, que, em parceira com a UFMG e a Secretaria de Saúde,
repassarão as informações para as escolas e unidades básicas de
saúde localizadas nos Municípios de jurisdição das 28 GRS do
Estado, representando a segunda etapa do Saúde na Escola. O
programa tem como meta para o ano de 2006 atingir todas as escolas
estaduais de 51 a 8 séries e ensino médio de Minas Gerais. A
previsão de recursos financeiros da Secretaria de Saúde para
desenvolver esse programa em 2006 é de R$3-000.000,00.

O Programa de Atenção às Vítimas de Violência Sexual no Estado
de Minas Gerais também está sendo implementado pela SES, em
parceria com os Municípios, e tem por objetivo viabilizar a atenção
integral às vítimas de violência sexual nos serviços de saúde, para a
prevenção de DSTs, HIV, Aids e gravidez indesejada. A Secretaria de
Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de DST e Aids e em
parceria com outras instituições, vem promovendo a implantação de
um protocolo de atenção imediata às vítimas de violência sexual, que
normatiza a profilaxia das DST e do HIV e de anticoncepção de
emergência e promove o acompanhamento interdisciplinar, o
tratamento e a reabilitação dos danos causados. Para integrar o
trabalho das diversas instituições envolvidas, formou-se uma
comissão interinstitucional, com representantes da Polícia Civil -
delegacias e Instituto Médico Legal -, da Polícia Militar, de diversos
conselhos, ONGs, entre outros.

A tabela a seguir indica o número de casos de violência sexual
notificados à Coordenadoria Estadual de DST e Aids nos anos de
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2003, 2004 e 2005. Verifica-se que quase 98% das vítimas de
violência são mulheres e que há um aumento anual de casos
atendidos. Isso se deve a uma maior capacidade de articulação,
atuação e divulgação dos serviços, em decorrência da implantação do
programa.

Verifica-se ainda melhoria da assistência às vítimas de violência,
refletida por redução no percentual de oportunidades perdidas de
intervenção com medicamentos e imunobiológicos. Encontra-se em
estudo a proposta de descentralizar essa atenção no maior número
possível de Municípios deste Estado.

O Programa de Combate ao Câncer de útero e de Mama foi
implementado em parceria com o governo federal e tem por objetivo
proporcionar o aumento da oferta do método diagnóstico e de
mamograf ia às usuárias do SUS, bem como do tratamento das lesões
suspeitas detectadas. A meta proposta é realizar a cobertura anual de
25% da população feminina do Estado na faixa etária de 20 a 60 anos.
Apesar do aumento no número de mamografias realizadas em Minas
Gerais de 1995 a 2004, constata-se que o número de equipamentos
existentes na rede de saúde não atende às necessidades de exames
de prevenção e detecção precoce do câncer de mama, recomendados
pelo Ministério da Saúde. Com a implantação dos Centros Viva a Vida
de Referência Secundária - Programa Viva a Vida, pretende-se
adequar a rede de saúde às reais necessidades de exames nos
próximos quatro anos.

Este gráfico apresenta a posição dos Municípios mineiros em
relação ao atingimento das metas locais de realização de exames
citopato lógicos. Estes dados revelam que muitos Municípios
superaram as metas - em verde - e que a grande maioria atingiu entre
70% e 100% da meta - em amarelo.

Ainda na área da saúde, vale citar o projeto Mil Mulheres em Ação,
executado pelo Idene em parceria com o governo federal, que visa
combater a desnutrição e a mortalidade infantil e promover a
segurança alimentar nutricional sustentável infantil na área de
abrangência do Idene - são 188 Municípios nas regiões dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, Norte de Minas e na microrregião de
Curvelo -, com a formação de uma rede de líderes comunitárias,
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capacitadas pela metodologia da Pastoral da Criança.
A segunda área de atuação é autonomia e igualdade no mundo do

trabalho. O programa Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda,
desenvolvido pela Sedese, tem por objetivo promover o
desenvolvimento integrado das ações que compõem a política pública
de trabalho, emprego e renda, visando ampliar o acesso do
trabalhador a esses serviços em todo o Estado de Minas Gerais, em
parceria com o governo federal. Mais de 148 mil mulheres já estão
inscritas, e a meta para o ano que vem é bastante significativa.
O programa Primeiro Emprego, também desenvolvido pela

Secretaria de Desenvolvimento Social, tem por objetivo promover o
desenvolvimento integrado das ações que compõem a Política Pública
de Trabalho, Emprego e Renda, priorizando o acesso ao primeiro
emprego, em espaços de referência. O programa Primeiro Emprego,
que contempla várias ações nessa área, conta com um orçamento
para 2006 no valor de R$2.700.000,00.

O projeto Mais Mulher no Cooperativismo, desenvolvido pelo
Conselho Estadual da Mulher, visa incentivar a prática do
cooperativismo, capacitando as mulheres na gestão de cooperativas.
Este ano foram capacitadas 120 mulheres, e a previsão para o
próximo é que esse número dobre.

O projeto Cozinhas Comunitárias Sertanejas, de responsabilidade
do Instituto Estadual de Desenvolvimento do Norte de Minas, também
em parceria com o governo federal, visa implementar unidades
produtivas de cozinhas comunitárias sertanejas na região Norte, nos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, estimulando a geração de renda
entre as famílias excluídas socioeconomicamente, incentivando o
associativismo e o cooperativismo entre as comunidades.

A terceira área estratégica é o enfrentamento à violência contra as
mulheres. O primeiro programa apresentado é o de combate à
violação dos direitos humanos, implementado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, que tem como objetivo
desenvolver ações preventivas em relação à violência doméstica e
sexual, por meio da realização de campanhas de divulgação dos
direitos da mulher e da disponibilização para a população de um canal
para a realização de denúncias de violação dos direitos humanos, tais
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como abusos, exploração e violência sexual contra crianças e
adolescentes. Abuso do poder e violação dos direitos de minorias,
com investimentos, neste ano de 2006, de R$545.000,00.

O programa de assistência aos familiares de vítimas de crimes
violentos é também executado pela Sedese, em parceria com o
governo federal, com o objetivo de assistir as vítimas de crimes
violentos e proteger a vida e a integridade física de testemunhas
ameaçadas.
O Programa Sentinela, citado pela Coeli, é mais uma ação

executada pela Sedese, em parceria com o governo federal, no intuito
de atender crianças e adolescentes vítimas de abusos ou exploração
sexual. Várias ações já foram implementadas, inclusive com centros
regionalizados e centros municipais. O monitoramento e a capacitação
das equipes já foi feito em 61 Municípios.

Um outro projeto é a Defensoria Pública especializada na defesa
dos direitos das mulheres em situação de violência. E uma ação de
responsabilidade da nossa Defensoria Pública, em parceria com o
governo federal, visando à criação das Defensorias Públicas
especializadas, tendo por objetivo proporcionar atendimento e
acompanhamento jurídico e psicossocial, orientação e informação às
mulheres em situação de violência.

A implantação da Delegacia Especializada em Crimes contra a
Mulher é mais uma ação da Defensoria Pública do Estado, visando à
implantação de Delegacias Especializadas para investigar, apurar e
tipificar os crimes de violência contra a mulher.

A criação dos conselhos municipais para a mulher tem como
objetivo fortalecer e criar conselhos municipais para que atuem na
gestão de políticas públicas para as mulheres nos Municípios.

A quarta e última estratégia é a educação inclusiva e não sexista.
Existe o Programa Cidadão Nota Dez, que, em parceria com o
governo federal e com o Idene, visa promover a organização de
comunidades em torno do combate e controle do analfabetismo de
jovens e adultos nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus,
na Microrregião de Curvelo e também no Norte de Minas. Foi
estruturado para ser implementado em quatro fases, ao longo de 4
anos. As três primeiras fases já foram concluídas, estando em
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andamento a última fase. Em tais fases foram atendidos 155.844
alunos, dos quais 93.506 são mulheres. Para 2006 e 2007 está
previsto o atendimento de 75 mil alunos. Mantendo-se o percentual
feminino atingido em todas as fases anteriores, que foi de 60%,
chegaremos a um total de 45 mil mulheres atendidas. Os
investimentos previstos para 2006 e 2007 são da ordem de
R$5.200.000,00.

O Programa Minas Educar é desenvolvido pela Seplag, em parceria
com a Secretaria de Educação. Esse programa visa elevar a
escolaridade de servidores efetivos no Estado, na administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais.
Seu objetivo é alfabetizar, levar o ensino médio e fundamental e
buscar um aumento da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

A administração pública conta, atualmente, com 332.689 mulheres,
de um total de 418.006 servidores, excluídos os militares. Isso
significa que quase 80% da nossa força de trabalho é composta por
mulheres. Desse total, foi levantada uma demanda por educação de
33 mil mulheres.

Neste semestre, serão matriculados 9.914 inscritos, sendo que
8.123 são mulheres. Para este ano, prevemos investimentos da ordem
de R$5.000.000,00; para 2007, prevemos a abertura de mais 5 mil
vagas. A idéia é que não haja servidores analfabetos no governo do
Estado.

Por fim, trago dois desafios. Um é o estabelecimento de indicadores
que meçam o grau de efetividade das políticas públicas para as
mulheres, ou seja, a definição de indicadores que reflitam o grau da
eficácia das ações que estão em implementação das que serão
implementadas. Como exemplo, temos o programa de combate ao
câncer de útero e de mama, que seria avaliado não apenas pelo
número de mamografias e exames citológicos realizados, mas
também pela redução da mortalidade por câncer de mama e de útero.
E importante que tenhamos condição de medir os resultados.

O segundo desafio, que já está em estudo na Secretaria de
Planejamento e Gestão, é que, além da revisão do Plano Estadual das
Políticas Públicas para as Mulheres, que este fórum irá subsidiar, seja
criada unidade administrativa que seja responsável pela formulação,
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coordenação e articulação das políticas públicas de mulheres no
Estado.

Como foi visto aqui, várias ações estão em andamento e são
executadas por vários órgãos e entidades. Acredito até que existam
outras que não constam no plano, mas que já estão em
implementação. No entanto, é fundamental que haja uma unidade que
cuide disso e que possa aprimorar essas políticas e esses novos
desafios. Isso não deve ficar somente na área de coordenação da
Secretaria de Planejamento e Gestão, mas em uma unidade
competente para fazer esse acompanhamento e a coordenação de
uma política tão importante para o nosso Estado.

Eram essas as informações que queria passar. Agradeço a
oportunidade. Bom dia a todos e bom trabalho.

- No decorrer da apresentação, procede-se à exibição de "slides".
Palavras da Sra. Marlise Matos

Antes de tudo, bom dia a todas e a todos os presentes. E com muita
alegria que me encontro aqui, hoje, para este debate crítico sobre os
Planos Nacional e Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.

Primeiro, quero louvar a excelente iniciativa desta Casa e as minhas
colegas de Mesa, na pessoa da Deputada Jô Moraes, que
bravamente convocou este fórum técnico e o coordena com sucesso,
pelo número de inscrições. Este é um evento de envergadura e de
importância inconteste para nós, feministas que estamos
cotidianamente lutando para enfrentar as várias barreiras que até
hoje, alvorecer do séc. XXI, fazem obstáculo ao pleno
desenvolvimento das capacidades e habilidades das mulheres neste
país, que ainda é profundamente desigual.

O tema do pluralismo e da inclusão das diferenças no jogo e nas
regras políticas é, sem nenhuma dúvida, o mais crucial e desafiante à
democracia hoje, no mundo. Seja pela ótica mais liberal, seja por uma
ótica republicana ou comunitarista, autores, gestores, filósofos e
cientistas políticos têm discutido profundamente como fazer a
democracia deixar de ser apenas uma forma para se constituir de fato
numa substância e numa qualidade que incluam a participação ativa
dos cidadãos.

Não tenho dúvida em afirmar que o aprofundamento da legitimidade
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normativa da democracia hoje depende, cada vez mais, da
capacidade de nossos responsáveis políticos e de nossos
representantes em influenciar as agendas políticas de forma a torná-
las permeáveis e sensíveis à dinâmica plural e heterogênea vivida por
nosso tecido social. E, assim, promover, de fato, a real justiça social.

O Brasil, como todos sabem, é o país das desigualdades. Não seria
diferente em relação às desigualdades que perpassam as relações de
gênero. Aqui não há tempo de falar sobre os indicadores de
desigualdades enfrentadas na esfera de gênero, mas é fundamental
lembrá-las, já que é por causa delas que nos encontramos hoje, nesta
Casa. Por que criamos um plano nacional de políticas para as
mulheres? Por que criamos um plano estadual de políticas para as
mulheres? Simplesmente porque, em termos de oportunidades e
condições de acesso às oportunidades de vida, as mulheres e os
homens, no Brasil, e também em Minas Gerais, ainda se encontram
muito distantes de uma igualdade real. Portanto, é preciso lutar para
combater os obstáculos que produzem e reproduzem essas relações
desiguais e assimétricas.

Quando afirmo tais assimetrias de gênero, não quero identificar
minha fala ou minha posição com a idéia, em meu ver equivocada, de
que o género ou o campo das relações de gênero devam visar a uma
igualdade que descaracteriza as diferenças. E aí gostaria de destacar
um aspecto da fala da nossa Secretária, dizendo que não há
incompatibilidade entre a igualdade e a diferença. Igualdade e
diferença não são contraditórias. Todos nós somos, de alguma forma
e ao mesmo tempo, em alguma medida, iguais e diferentes ao mesmo
tempo. Contudo, quando as diferenças funcionam como produtoras de
desigualdade, opressãõ, discriminação e comprometem o real
usufruto dos bens e das oportunidades de vida, precisamos e
devemos intervir. O papel do Estado é intervir nas condições e nos
processos que transformam as diferenças em discriminação e
subalternização. Esse é o motivo maior que nos trás a este evento:
nós nos incomodamos e queremos transformar condições e processos
que oprimem e discriminam as mulheres, e isso em múltiplas arenas.

Posso tranqüilamente afirmar que uma prática democrática mais
inclusiva e participativa é, justamente, o caminho correto para uma
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mudança no sentido da eqüidade e da justiça que todas nós
merecemos.

A discussão e a participação democrática são princípios norteadores
de um processo real de mudanças que estamos, todas e todos, aqui
buscando e, de alguma forma, já realizando. Nesse aspecto, venho,
mais uma vez, elogiar não apenas a criação da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, do governo federal, mas o seu papel
proativo de induzir e fomentar a realização das conferências sobre as
políticas públicas para as mulheres. A primeira conferência nacional
foi um dos momentos mais importantes e emocionantes que já
presenciei em minha trajetória de luta no feminismo no Brasil. Foi um
momento intenso, rico, belo, que nos mostrou como é possível realizar
e decidir com escuta atenta, e não apenas com retórica. Desejo que a
próxima conferência se realize com esse mesmo espírito, no ano que
vem.

O Plano Nacional de Políticas Públicas, portanto, significou, na
dimensão dos avanços e da consolidação do processo democrático
neste país, uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras nos
últimos tempos. Mas precisamos ir além, precisamos avançar. Nesse
sentido, venho aqui sugerir alguns poucos elementos para um debate,
que poderão orientar avanços em outras áreas que ainda não estão
ou não são contempladas no primeiro plano.

Por si mesmo, o plano deve e pode induzir ao debate, à reflexão
critica e, finalmente, o que não é mais relevante, tornar efetiva a
obtenção de recursos públicos, por meio das políticas e de programas
públicos para manter a transformação necessária nos quatro eixos, ou
seja, no mercado de trabalho, na saúde, na educação e na violência.
Mesmo tendo sido construído participativa e democraticamente, o
plano precisa avançar, e deixo aqui minhas sugestões, em outras
esferas que estão interrelacionadas: a política e a cultural.

Além dos direitos individuais que o plano vem contemplar em áreas
cruciais para as discriminações sofridas pelas mulheres, é preciso
deflagrar e sustentar uma grande revolução simbólica e efetiva, que
desloque definitivamente as mulheres dos lugares de coisas, de
objetos, de mercadorias, de 'assujeitadas, que historicamente
construímos e que mantemos, mesmo inconscientemente. Portanto,
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acho que temos de trazer mais mulheres para os cargos decisórios
fundamentais dos Três Poderes. Creio que já passa da hora de
discutirmos quais seriam as estratégias de incorporação maciça das
mulheres, passando pelas diversas instâncias de poder do Pais,
levando-se realmente a sério mecanismos de maior inclusão, a
exemplo das ações afirmativas, e entre elas as cotas, que, como já
afirmei, não têm-nada de contraditório ao principio da igualdade
prevista na Constituição Federal do País.

Também penso ser necessário que nossas instituições, todas elas,
em especial aquelas vinculadas aos poderes de Estado e à produção
dos conhecimentos e das informações, deflagrem um processo
maciço e continuado de desconstrução dos lugares comuns e
estereotipados que nossa cultura e sociedade atribuem às mulheres e
aos homens. E preciso incomodar-se, inquietar-se e lutar para
modificar, de fato, os papéis tradicionais de gênero, que alocam
mulheres aos domínios e às atividades de sensibilidade, da
domesticidade e do cuidado, mesmo dentro da esfera pública, e não
apenas na esfera privada.

A tendência evidencia que nossas mulheres hoje são maioria nas
universidades, mas ainda vão para o campo. E impossível não
lembrar que as mulheres voltam ao cuidado, à proteção e à
sensibilidade. Temos de desmontar esse arcabouço. E bom relembrar
que as mulheres têm "tetos de vidro", que elas não conseguem
ultrapassar os desafios das nossas instituições.

E necessário e urgente desconstruir o lugar-essencializado para nós
mulheres, que é o da sensibilidade, do cuidado, da fragilidade. Ainda
que saibamos muito lidar com todos esses elementos e contextos,
também somos igualmente capazes e competentes para calcular, para
racionalizar, para tomar decisões, para lidar com o orçamento, entre
todos pontos que ficam circunscritos a uma visão reducionista e
estereotipada à uma vocação masculina. As mulheres têm
competência, "expertise" e conhecimento, hoje acima dos homens,
porque somos em geral mais escolarizadas do que eles. Precisamos
passar, de fato, a dividir e a somar com eles o poder político e o
econômico. Os dados do Inep de 2002 demonstram que 67% das
mulheres do País saem do ensino superior. E o Estado brasileiro tem
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um papel histórico a desempenhar nesse novo sentido.
Pasmem, as mulheres de nível superior não são aquelas que mais

se autodeclaram favoráveis aos valores defendidos pelo feminismo. E
necessário desmontar essa verdadeira engenharia cultural-simbólica,
que colocou e ainda coloca as mulheres num lugar de subordinação e
inferiorização. E necessário igualmente trazer a mídia para esse
enfrentamento e para complementar esse processo de transformação.

Divulgar e denunciar, de forma substantiva e contumaz, sem
floreios, sem rodeios, sem meias palavras, que a democracia
representativa brasileira hoje é exercida com a quase ausência das
mulheres, já que estão em número reduzidíssimo em cargos decisivos
no Legislativo, Executivo e Judiciário, para não mencionar na esfera
do mercado e das empresas e indústrias.

E necessário articular esse processo de mudança nos valores de
gênero, com as nossas políticas públicas culturais. As artes, as letras,
as músicas e toda e qualquer forma de expressão e manifestação
cultural podem subsidiar criticamente as experiências de
transformação. Queremos vê-Ias, definitivamente inauguradas na
cabeça das mulheres e também - é claro - na dos homens.

Finalmente é crucial e estratégico buscar, em todo esse processo, a
adesão da nossa juventude. E uma pena a meninada já se ter
debandado. A juventude é o público-alvo específico e privilegiado das
nossas políticas culturais e das novas formas de atuação no espaço
político, que se dão por meio das expressões culturais. Um exemplo,
já mencionado aqui, é o movimento "hip hop, hoje existente em Belo
Horizonte. A juventude significa o futuro, e sensibilizá-la para as
opressões e desigualdades de gênero é objetivo estratégico e
fundamental.

Esses dois aspectos, a cultura e a política, que estão relativamente
ausentes desses planos, é que temos agora. Com  o mesmo despudor
que enfrentamos, pública e politicamente, as dolorosas experiências
da mortalidade materna e da infantil, da disseminação da aids e das
doenças sexualmente transmissíveis, do câncer de útero e do de
mama e da feminilização da pobreza, precisamos enfrentar também
os lugares coisiticados e estereotipados para os homens e mulheres
no Brasil.
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Nosso Plano Estadual - e já vou fechando minhas considerações -
de Políticas Públicas para as Mulheres é ainda uma sombra daquilo
que as mulheres em Minas Gerais são, de tato, capazes de realizar e
demandar do nosso Estado e desse governo. Precisamos
urgentemente que o Governador e seus principais assessores, assim
como nossos parlamentares, se sensibilizem a ponto de abrir, de fato,
um espaço institucional concreto, com visibilidade, com poder
decisório e com orçamentos robustos a serem garantidos e geridos no
âmbito de uma instância articuladora e transversal izadora de todas as
demandas que já surgiram e que ainda surgirão neste fórum.

Não basta recortar de um plano mais geral os programas e as ações
que tangenciam, de uma forma ou de outra, as questões que se
referem direta ou indiretamente às mulheres. E necessário
prioritariamente ouvi-Ias, escutar as suas demandas e as suas
prioridades de ação. E este o espaço que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais está abrindo hoje para todas e todos nós. Espero,
sinceramente, que sejamos capazes de bem aproveitá-lo.

Finalizo chamando a atenção de todos e de todas para a urgência
de termos, no propósito do caminhar das discussões, espaço não só
para falarmos, mas fundamentalmente para escutarmos. Que os
nossos órgãos e instituições estejam preparados para essa escuta
atenta. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Neusa Cardoso de Meio
Obrigada, Deputada. Bom dia a todas e a todos, se ainda houver

algum homem presente. Cumprimento a Deputada Jó Moraes, que é
uma batalhadora incansável na luta da mulher, uma companheira com
quem sempre podemos contar.

Antes de qualquer coisa, quero parabenizar a Secretaria de Política
para as Mulheres, na pessoa da Prof. Aparecida Gonçalves, porque
essa Secretaria conseguiu não só no processo de construção do
plano nacional, mas também em toda a sua trajetória, desde a sua
criação, construir um espaço de interlocução e diálogo com o
movimento de mulheres, o que foi fundamental para que esse plano
fosse elaborado e para que os avanços que ela relata em sua fala
pudessem ser alcançados.

O plano traz, na sua essência, toda a luta das mulheres há décadas
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e incorpora as questões aprovadas na Conferência de Beijing,
Conferência de Populações em Desenvolvimento do Cairo, e na
Convenção de Belém do Pará e também partes da Convenção pela
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, o que é
o grande avanço.

O Brasil é signatário de todos esses documentos, e a Secretaria de
Mulheres incorporou tudo isso. E um prazer poder acompanhar esse
trabalho da Secretaria. Achamos que os avanços foram realmente
conquistados. Entretanto, algumas questões têm de ser abordadas,
porque a existência do plano não resolve todos os problemas. Ainda
há muitas questões a serem apresentadas.

Para começar, para que o plano se viabilize de forma consistente, é
preciso que o controle social seja bem feito. As mulheres, as
organizações sociais têm de estar atentas. Precisamos de um trabalho
de fortalecimento real dos conselhos, tanto de direito da mulher
quanto da saúde e de outros conselhos que possam incorporar isso.
Muitas vezes, os conselhos não conseguem funcionar de forma
adequada por falta de condições da parte dos governos, dos
Municípios, dos Estados, etc. e não conseguem cumprir seu papel de
controle social.

Na semana passada, estava em uma cidade do interior de Minas
para discutir controle social e SUS, onde, assim como em outras
cidades, recebemos denúncias de mulheres que pagam, nos hospitais
do SUS, por mamografia, Papanicolau e outros exames. São
denúncias graves. Encaminhamos por meio dos conselhos, mas,
muitas vezes, as pessoas não sabem resolver essa questão.

Um outro ponto importante que a Secretaria de Mulheres trabalhou -
temos de louvar a coragem da Ministra e de sua equipe - foi o projeto
de legalização do aborto. Até hoje, vivemos uma situação em relação
à situação do aborto no Brasil em que as mulheres não têm direito -
muitas vezes, são punidas - à prática do aborto. As Casas Legislativas
e os Executivos têm de lembrar que o Estado é laico, têm de assumir
a posição de laicidade do Estado para poder trabalhar essa política
que afeta milhares de mulheres pelo Brasil afora. Enquanto não
avançarmos na legislação do aborto, morrerão mulheres em
decorrência de complicações do aborto. Em Belo Horizonte, o aborto
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está próximo de ser a segunda causa de mortalidade materna no
Estado. Enquanto o assunto não for trabalhado de forma consistente,
não conseguiremos vencer essa questão.

A Profa. Aparecida fala sobre autonomia das mulheres. Há várias
vertentes de autonomia: sexual, reprodutiva, de trabalho, de renda,
etc. Há alguns avanços reais, mas precisamos verificar. Anotei duas
questões do Pronaf que atingem as trabalhadoras rurais: o Pronal
Mulher e a questão do crédito. Apesar do nome, o Pronaf Mulher
ainda trabalha de acordo com a lógica da família tradicional. Essa
questão tem de ser vencida porque, na verdade, a mulher não tem
autonomia para acessar esse crédito, depende da renda familiar,
depende de o marido ter crédito aprovado. Essa é uma questão na
qual precisamos avançar.

Na questão do crédito, o trabalho com os bancos que os oferecem é
fundamental. Precisamos fazer com que eles encaminhem as
discussões de gênero nesse caso. Há reclamações de trabalhadoras
rurais dizendo que precisam estar mal arrumadas para conseguir o
crédito, porque, se estiverem bem arrumadas, eles não acreditam que
elas são trabalhadoras rurais. São as discriminações e os
preconceitos que elas vivenciam no dia-a-dia, na luta pela
sobrevivência, na luta pelo crédito.

Sobre a questão do poder, nas últimas eleições, 12,65% de
mulheres foram eleitas no Brasil. Nas últimas eleições estaduais,
foram oito Senadoras, duas Governadoras e cerca de 12% de
Deputadas Estaduais. Essa é uma grande luta para que as mulheres
consigam atingir um espaço de poder. Enquanto não alcançarmos
esse espaço, ficaremos em situação de submissão, de desprestígio.
Da mesma forma que os partidos têm que incorporar cotas para as
mulheres, que haja cotas nos fundos partidários para a participação
das mulheres, que elas tenham condições de ter acesso a recursos
para suas campanhas, que tenham condições de fazer a disputa real.

A companheira Renata falou que 90% dos funcionários estaduais
são mulheres. Certamente, são pouquíssimas mulheres ocupando
espaço no primeiro e no segundo escalão. Isso é importante para que
a vertente da mulher seja incorporada nas políticas públicas.

Outra coisa é a geração de renda. No projeto de geração de renda,
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aparece a cozinha sertaneja. Precisamos qualificar as mulheres para
tudo. As ONGs, muitas vezes, fazem nisso. Fazemos a discussão de
gênero, da importância de as mulheres ocuparem todas as profissões,
para depois colocá-las aprendendo a fazer comida? Precisamos
preparar as mulheres para os espaços de liderança, para serem
protagonistas. Precisamos de políticas de geração de renda que
atinjam vários setores e dêem á mulher a posição de protagonista e
de atriz principal da história.

Concluindo, quero, mais uma vez, reforçar a importância de o
Estado de Minas Gerais ter um órgão executivo de direitos da mulher.
Não podemos negligenciar a importância do trabalho do Conselho
Estadual do Direito da Mulher, mas conselho é um órgão de controle
social, e precisamos separar isso, porque o conselho tem que estar
fortalecido, para exercer o seu papel de controle social. E importante
que o Estado crie esse espaço executivo, para ter a capacidade de
articular políticas públicas para as mulheres nos seus vários setores,
como a Secretaria Nacional de Políticas está fazendo.

O Centro Feminista de Estudos e Assessoria Cfemea, organização
de Brasília, lançou um trabalho importante sobre a legislação para as
mulheres no Brasil. Esse trabalho demonstra que Minas Gerais não
dispõe de quase nada a esse respeito. Quando não há legislação,
temos de esperar que o Executivo faça algo. Estamos desenvolvendo
um trabalho e já contamos com políticas públicas muito boas e
importantes, que precisamos ampliar e qualificar. O Legislativo tem de
cumprir esse papel.

A "Lei Maria da Penha' representa todo o resultado desse trabalho,
associado ao trabalho da Secretaria de Mulheres, do movimento
social e do movimento das mulheres do Brasil, mas precisa ser
implementada nos Estados e nos Municípios. Precisamos realizar a
nossa parte. Trabalhamos no período da implantação do projeto. A
Defensora Pública me lembrou que realizamos também uma mesa de
trabalho na Assembléia Legislativa. Temos de garantir a
implementação dessa lei no Estado e nos Municípios, a fim de que
saia do papel, pois ela não extingue, mas reduz a nossa impotência
diante da violência contra a mulher. Temos de lutar ferrenhamente
para que essa lei seja cumprida ao pé da letra. Obrigada.
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Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de

debates. Informamos ao Plenário que as participantes e os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante, inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até três
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo
para as respostas.

Debates
A Sra. Terezinha Agripina - Sou de Congonhas, da Organização

Mulher, Cidadania e Paz.
No que diz respeito à proteção contra as doenças sexualmente

transmissíveis e a gravidez indesejada, é preciso levar em conta que a
mulher fica sempre na submissão do homem. Nos postos de saúde, o
preservativo é distribuído apenas para o homem, e nunca para a
mulher. Se o homem não quer usar camisinha, a mulher é obrigada a
fazer sexo correndo todos os riscos que bem conhecemos. Alguém
pode me responder por que não se distribui camisinha também para
as mulheres?

A Sra. Presidente - A Secretária Renata retirou-se para viajar para
São Paulo e deixou em seu lugar a Sra. Cristiane Domine,
Superintendente da Coordenação da Seplag, que também
acompanhou o debate desta manhã.

A Sra. Gisélia Botelho Latifa - Bom-dia. Represento o Movimento de
Mulheres de Pedro Leopoldo, e é um prazer enorme estar nesta Casa
participando de tão importante debate. A Deputada Jô Moraes esteve
conosco no Seminário Mulher e Cidadania, e hoje é uma alegria vê-Ia
nessa Mesa repleta de mulheres representando os governos federal e
estadual.

Faço intervenção apenas para dizer da necessidade de sair deste
fórum uma comissão formada pelo movimento social e pelos
Executivos Municipal e Estadual que chegue às associações dos
Municípios e se aproxime de nós. A realidade é que, algumas vezes,
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nós, do movimento social municipal, chegamos a cumprir um papel
que é do Executivo, e não devemos fazer isso. Precisamos estar
juntos. Temos de estar ali não para fazer sozinhos, mas para
compartilhar e implementar as políticas públicas, de modo que não
venham de cima para baixo.

Que esta Casa legislativa, representante da pirâmide do poder,
venha retirar o véu da discriminação que nos separa das políticas
públicas e trazer luz suficiente para iluminar não somente o nosso
Município, mas também os que estão a 800km da Capital. Aliás, sou
do Vale do Jequitinhonha, mas fiquei impressionada com o fato de as
políticas públicas também não chegarem a um Município que fica
apenas a 30km da Capital.

E fundamental sair deste fórum uma ação que vá permear todos os
Municípios de Minas.

A Sra. Tânia - Pertenço ao Sindicato dos Metalúrgicos de Belo
Horizonte e Contagem, que é também filiado à CUT. Faço parte de
comissões do meu sindicato e da CUT.

Tudo nos faz pensar que o projeto do Estado, como apresentado
pela Renata, alcança o que nós, mulheres, desejamos, mas, na
prática, não é bem assim. Um exemplo é a Delegacia de Mulheres,
instituída para proteger-nos contra abusos e violência. Muitas vezes,
não funciona, porque é precária e porque a Delegada ou o Delegado
não têm formação para a questão de gênero. O projeto exige essa
formação, mas, na prática, isso nem sempre acontece. Aliás, quantas
vezes também uma lei é promulgada, e não é cumprida?

Tenho uma critica a fazer ao governo. Quando a direita coordena,
não coloca a questão de gênero em primeiro lugar.

O Estado de Minas Gerais, na gestão do Governador Aécio Neves,
não prioriza as políticas públicas relacionadas com o gênero, fica
apenas no projeto.

A Sra. Raquel - Sou médica ginecologista, atualmente trilhando o
caminho da geriatria. Como disse a colega, estamos sempre
insatisfeitas, querendo avançar mais e mais, e quero aproveitar para
apresentar outra questão. Hoje sabemos que o Brasil está
envelhecendo e podemos dizer que os idosos, na verdade, são as
idosas. São as mulheres que estão envelhecendo e, infelizmente, com
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pior qualidade de vida, perdendo sua autonomia e independência.
Como já trilhamos os caminhos dos direitos sexuais e reprodutivos,

das DSTs, e conseguimos um pacto nacional para diminuir a
mortalidade materna, que está incutido nas políticas públicas, deixo
aqui um desafio: temos de conquistar uma longevidade com
dignidade. Temos de pensar em nós daqui a alguns anos, para que
possamos estar aqui defendendo uma finitude com dignidade, porque
grandes parceiras de luta de tempos atrás talvez estejam numa cama,
num asilo, sós em suas casas, sem condições de lutar.
A Sra. Maria de Lourdes Fernandes - Sou do Sindicato dos

Auditores Fiscais da Previdência Social. Estou lá há muito tempo, e
uma das minhas preocupações sempre foi a questão do sexo
feminino.

Como Auditora da Previdência Social, tenho atuado muito na
questão da reforma da Previdência. Estudo muito o assunto e sei que
não há o déficit que se diz existir; no entanto, assim que passar a
eleição, no próximo ano, haverá a reforma da Previdência. Nessa
reforma, pretendem igualar o tempo de trabalho da mulher com o do
homem; ou seja, não vamos trabalhar cinco anos a menos.

O que as senhoras podem fazer a esse respeito? Isso não pode
acontecer. Ainda não temos a igualdade dentro de casa. Tanto é
verdade, que precisamos de uma lei contra a violência doméstica.
Como faremos com a tripla jornada? Precisamos realizar algum
movimento a esse respeito.
A Vereadora Cida Pereira - Boa-tarde, companheiras e

companheiros deste encontro. E com grande alegria que participamos
deste fórum técnico, que discute ações importantes de políticas
públicas para a nossa classe. Pena que o Estado não colocou essa
política em prática há mais tempo. Os movimentos sociais assumiram
essa luta ao longo da história de nosso país.

Parabenizo a Deputada Jô Moraes, a Assembléia Legislativa e a
todos da Mesa por este debate. Por favor, Cida Gonçalves, dê um
abraço na Ministra Nilcéia Freire, que está realizando importante
trabalho, e no Presidente Lula, que coloca em pauta, pela primeira vez
neste país, uma política pública para as mulheres.

Estou Vereadora, em primeiro mandato, da Câmara Municipal de
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Governador Valadares é uma cidade-pólo cortada pela BR-1 16, cujos
números de violência contra a mulher e de violência sexual contra a
criança e o adolescente são altíssimos.

E, infelizmente, ainda não temos uma Deam em nossa cidade de
Governador Valadares, que é uma cidade-pólo. Ouvi a Secretária de
Planejamento apresentar vários projetos, mas Governador Valadares
não tem nenhum. Não sei que Município tem aqueles projetos
estaduais. O que temos em nossa cidade são projetos do governo
federal. Queremos que as políticas saiam do papel e que, de fato,
sejam implementadas em nosso Município. Não queremos continuar
vendo as coisas só no papel, sem serem implementadas. Governador
Valadares e outros Municípios também precisam da Deam, e que a
mulher seja colocada em pauta.

Apresentei um projeto na Câmara Municipal, para criarmos um
termo de notificação compulsória. Peço que levem esse projeto de lei
para suas cidades. Faremos um banco de dados. Queremos que a
mulher deixe de se tornar vítima, de ir para o hospital e para a
delegacia. Queremos que isso acabe e que a mulher seja atendida de
forma digna na unidade de saúde, como precisa ser e como ainda não
ocorre em nosso país. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Estamos recebendo as
inscrições escritas e respeitando a ordem das inscrições, mesmo com
as intervenções orais. Sugerimos a quem queira manifestar-se que,
durante os próximos 3 minutos, faça sua inscrição e complete suas
perguntas orais, porque reservaremos um pouco de tempo para que
os palestrantes dirijam suas últimas palavras.

A Vereadora Zilda - Boa-tarde. Cumprimento a Deputada Jô Moraes
e todos os componentes da Mesa. Sou Vereadora de Conselheiro
Lafaiete.

A Prof. Marli, coordenadora do núcleo da UFMG, fez uma
abordagem muito importante a respeito da revolução simbólica, a
política e a cultura. Isso é muito importante. Em todos os encontros e
conferências de que participamos, escutamos muito sobre a
importância da participação da mulher nos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo e, também, sobre a implementação das
políticas públicas por meio dos conselhos municipais, estaduais e
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nacional.
E preciso que a mulher tenha visão de gênero. Falamos sobre a

importância de a mulher participar dos Poderes, mas muitas delas,
quando chegam aos cargos, têm uma visão muito masculina. Temos
muita dificuldade para convencê-las a votar um projeto no Legislativo
e a defender uma causa a favor da mulher no Judiciário. Assim
também acontece em relação às Prefeitas, no Executivo, e nos
Conselhos, em que algumas Conselheiras também não têm uma visão
de gênero. E importante que as mulheres ocupem cargos nos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, mas que tenham essa visão, senão
não ocuparemos nossos espaços de direito. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Concluímos a fase de inscrição
oral. Estão inscritas sete companheiras, e recebemos cinco perguntas
para esta fase, na parte da manhã. Sugerimos que as pessoas digam
seu nome completo porque constará nos anais.

A Sra. Mônica Aguiar - Meu nome é Mônica Aguiar, coordeno o
Centro de Referência de Cultura da Mulher Negra em Minas Gerais.

Parabenizo a Assembléia Legislativa pela iniciativa deste fórum
técnico Políticas públicas para as mulheres, mas não posso deixar de
manifestar minha indignação e tristeza, pois, com um tema tão
importante, não há uma pauta específica garantida sobre a questão da
mulher negra. Temos que avançar e reconhecer que este país tem a
segunda maior população de negros e de negras do mundo, seguido
da Nigéria. E, mesmo assim, essa questão específica não foi
garantida neste fórum tão importante.

Hoje, ao discutirmos políticas públicas, desejamos implementar
avanços, como o acesso aos direitos sociais, mas as mulheres negras
continuam segregadas, não têm acesso a esses direitos; estão na
base da pirâmide social. E difícil entendermos esse processo, porque,
apesar de todo o respeito que temos para com a Mesa: não existe
uma mulher negra assentada ao lado das companheiras. Quero ver a
minha cara preta representada em fóruns institucionais e públicos.

A Sra. Ivone Mendes - Boa-tarde a todas e a todos. Pertenço ao
Grupo Diversidade Afetiva Sexual de Minas Gerais - Divas.
Responderei à pergunta sobre preservativos. Os centros de saúde
distribuem nove preservativos mensais por família. Não são
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distribuídos por pessoa, mas por família. Não são suficientes nem
mesmo para uma pessoa, mas são distribuídos por família. Uma
pessoa da família deve cadastrar-se para receber esses nove
preservativos. Somente a pessoa cadastrada tem autorização para
recebê-los.

Normalmente, a pessoa cadastrada é a mãe de família, que vai ao
centro recebê-los e, ao chegar em casa, entrega-os aos filhos, e não
às filhas, quando tem filhos e filhas. Esse é um grande problema. O
preservativo feminino, uma caixinha com duas unidades, custa
R$7,OO.

Não existem ainda produtos industrializados que sirvam de
preservativos para lésbicas.

Outro problema diz respeito às profissionais do sexo. Muitas ONGs
que distribuem preservativos a essas profissionais enfrentam
dificuldades para distribuí-los, porque são vendidos, elas pagam por
eles. Não têm direito a nada, nem mesmo aos direitos de hóspede,
principalmente em Belo Horizonte, onde trabalham em hotéis. Em
outras cidades e Estados, existem prostíbulos. Aqui, trabalham em
hotéis. Deveriam ter direito, como hóspedes e funcionárias, a toalhas
e preservativos. Além disso, dificultam as ações das ONOs que
trabalham com isso.

Então, existem os problemas de profissionais do sexo e de lésbicas,
que não têm à disposição produtos industrializados que sirvam de
preservativos. Felizmente, somente existe um caso de aíds entre
lésbicas, porque uma delas era bissexual.

O maior problema está entre os adolescentes que não têm acesso a
preservativos, porque não têm dinheiro para comprá-los. Os centros
de saúde, como disse, distribuem apenas nove unidades mensais por
família, entregues a uma pessoa maior de idade. Obrigada.

A Vice-Prefeita Djuliana Dias Vieira - Bom-dia a todas e a todos. Sou
Vice-Prefeita de Pirapora e Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher. Parabenizo a atitude da Deputada Jô Moraes e
cumprimento as companheiras da Mesa e os participantes deste
fórum.

Como Vice-Prefeita, enfrento grandes dificuldades. A representante
da UFMG abordou a questão da mulher na política, assim como a
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Vereadora Zilda, mas gostaria de complementá-lo. Enfrento uma
grande discriminação. Ao candidatar-me às eleições, as pessoas
alegavam que eu era, além de mulher, muito nova. Enfrentei essa
discriminação por parte das próprias mulheres. O grande problema é
que mulher não vota em mulher.

A partir do momento em que estamos discutindo políticas públicas
para as mulheres, é necessário que tenhamos mulheres nos Poderes
Executivo e Legislativo.

Elas estão no Judiciário; na minha cidade são dez Vereadores, mas
não existem mulheres entre eles. Sou a primeira Vice-Prefeita de
Pirapora, fato que ficará na história. Precisamos fortalecer a nós
mesmas. Temos poucas Deputadas, e as Deputadas Jã Moraes, Elisa
Costa e as demais presentes podem falar por nós. O que acontece?
Temos uma cotação de mulheres dentro do partido, mas parece que
as mulheres não acreditam nas mulheres. Somos boas em tudo,
temos condições de levar tudo à frente, mas, na hora da política,
ninguém quer votar em nós.

Fica aí o meu apelo como Vice-Prefeita Municipal de Pirapora. Se
Deus quiser, vamos colocar uma Vereadora no nosso Município, entre
outras coisas. Muito obrigada.

A Sra. Ana Afro - Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Afro,
da Pastoral Afro-Brasileira de Governador Valadares. Estou aqui com
tristeza, depois de dois anos da Conferência Estadual da Mulher,
quando vim a este mesmo microfone reclamar da ausência da
representação da mulher negra na Mesa. No nosso país, onde ainda
existe a grande e falsa democracia racial, o negro nunca vai ser
reconhecido pelo genótipo, somente pelo fenótipo. Não adianta
colocar, Mônica, a sua carinha ali, para representar a cara preta,
porque o povo brasileiro não te reconhece como mulher negra. O povo
brasileiro vai reconhecer a mulher negra de cara preta lá na frente.
Exigimos isso.

Outro aspecto a mencionar é que a questão da saúde da mulher só
começará a ter solução no nosso país quando for analisada de
maneira muito particular e especial a questão da saúde da mulher
negra, que é a mais precária e a mais necessitada no Brasil, e pouco
se ouve falar desses problemas. Por favor, não permitam que, no
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próximo encontro sobre a mulher, eu tenha que cobrar novamente a
presença da cara preta da mulher negra, que está na rua, aí na Mesa.

A Vereadora Elenita Lopes - Boa-tarde a todos vocês. Eu gostaria
de convidar todos os presentes a refletirmos sobre aquela coisa tão
linda que está escrita ali: força para avançar. Precisamos unir nossa
força para avançar. Mas avançar quanto a lembrarmo-nos daquela
mulher que está marginalizada, daquela mulher que está esquecida
pela Nação brasileira, daquela mulher que não pôde estar aqui hoje,
daquela mulher que, muitas vezes, está no nosso lugar para que
tenhamos oportunidade de estar num lugar tão interessante, tão bom
e tão produtivo quanto a Assembléia Legislativa durante a realização
deste fórum técnico Políticas públicas para as mulheres".

Senhoras e senhores, estou aqui neste momento sentindo a dor,
sentindo aquele sofrimento tão grande daquela mulher empregada
doméstica. Convido todos vocês a continuarmos nossa luta pela
igualdade de direitos, a fim de que a empregada doméstica seja como
nós, profissionais.

Sou da Câmara Municipal de João Monlevade e represento a
Comissão de Direitos Humanos como Vereadora. Não concordo com
isso, sou contra e peço que me ajudem a lutar para que a empregada
doméstica no nosso Brasil tenha o direito garantido por lei ao FGTS.
Se todos os trabalhadores brasileiros têm esse direito, por que para a
empregada doméstica é optativo? Não! E direito dela, é cidadania
dela, é respeito a ela e é igualdade de direitos. Precisamos continuar
nessa luta pela empregada doméstica. Bom-dia.
A Vereadora Fátima Pereira - Boa-tarde a todos. Quero

cumprimentar, de maneira especial, a Deputada Jã Moraes e
congratular-me com as colegas que aqui vieram. Hoje, a maior
dificuldade enfrentada pelo Legislativo Municipal na construção de
uma legislação voltada para a mulher é a limitação, uma vez que
Vereadores não podem legislar sobre matérias que envolvem
despesa. Então, não há como acolher mulheres vítimas de violência.
Preocupa-me a implementação da Lei Maria da Penha, porque, numa
cidade como Montes Claros, que tem 350 mil habitantes e foi
considerada a cidade com o maior índice de violência contra a mulher,
não há para onde encaminhar as mulheres que são atendidas. Quero
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ressaltar o brilhante trabalho do Hospital Universitário Clemente de
Faria, que é vinculado à universidade estadual, que faz todo um
trabalho de acolhimento, mas não há para onde encaminhar essas
mulheres. Em uma cidade em que o Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher está há 10 anos desativado, mesmo sendo cobrada
diuturnamente a sua reabertura, não há como falar em respeito, direito
à cidadania, garantia dos direitos fundamentais das mulheres, se o
Poder Executivo se recusa a implementá-lo. Falo isso com muita
tranqüilidade, porque, em 2001, fui autora da Lei do Acompanhante às
Mulheres em Trabalho de Pano, as gestantes. Hoje ela é uma lei
federal. A nossa maior, dificuldade foi implantá-la e garantir que a
Prefeitura acompanhasse e fiscalizasse os hospitais conveniados ao
SUS. Temos a Delegacia e a Defensoria Pública da Mulher, mas,
lamentavelmente, não temos um conselho. Acho que este é o fórum
adequado para discutirmos isso e cobrarmos dos Municípios que
obriguem os Prefeitos a criarem os conselhos e implementarem não
conselhos chapa-branca, mas que realmente representem a
comunidade e os anseios de toda a sociedade.

A Sra. Presidente - Obrigada, Fátima. Com a palavra, Deonara de
Almeida, da Marcha Mundial de Mulheres.

A Sra. Deonara de Almeida - Quando discutimos políticas públicas,
temos de pensar o que vem acontecendo no Brasil e em todo o
mundo. O poder público deixou de investir nas políticas públicas da
área social. Há financiamento para o empresariado, isenção de
impostos, subsídios, mas não há investimentos em políticas públicas.
Precisamos brigar para que, em vez de dar isenção de impostos, o
governo faça, efetivamente, políticas públicas. Isso avança o
desenvolvimento social. Tanto o governo federal quanto o governo
estadual têm de parar de achar que não há necessidade de se investir
em políticas públicas.

Outra questão importante que não foi abordada aqui é a autonomia
das mulheres, que precisam ter condições para romper o processo de
dominação. Tem-se de pensar numa política de educação em tempo
integral, de creche. Uma das coisas que dificultam a participação
política e o trabalho das mulheres é o cuidado com as crianças.
Conseguimos ficar livres do cuidado com o companheiro, mas não há
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como deixar as crianças sem assistência. Se não houver uma rede de
proteção social, para que as mulheres não sejam responsáveis 24
horas por dia pelos seus filhos, não conseguiremos autonomia nem
romperemos esse processo de divisão sexual do trabalho, em que as
mulheres ganham menos.

Percebemos que as mulheres que não têm filhos ou aquelas que
têm filhos mais velhos conseguem cumprir o horário de trabalho
corretamente. Já as que possuem filhos, muitas vezes chegam
atrasadas ao serviço, porque têm de levar seus filhos ao médico ou
porque a empregada faltou. São vários os motivos.

Uma das prioridades do plano de políticas públicas para as mulheres
deveria ser a educação em tempo integral e creches. O horário das
creches tem de ser compatível com o horário de trabalho das
mulheres. Não dá para a creche funcionar das 7h30min às 16h30min
e a mulher trabalhar das 8 às 18 horas, O que fazer com essas
crianças até o horário em que ela chegar em Casa?

E preciso pensar em uma política de creche com horário integral,
como uma questão prioritária para melhorar as condições de trabalho
das mulheres, rompendo com o processo de discriminação e
garantindo a autonomia das mulheres.

A Sra. Presidente - Obrigada, Deonara. Com a palavra a Sra. Gê
Comes, Vice-Presidente do PMDB Mulher.

A Sra. Gê Comes - Gostaria de cumprimentar todas as mulheres da
Mesa e parabenizar a nossa Deputada Jô Moraes. Tenho a honra de
estar presente aqui, não como uma peemedebista, já que vivemos em
um país com muitas diversidades e lutas a serem travadas; por isso,
devemos estar acima das nossas legendas e nos unirmos.

Como presido, hoje, um instituto de prevenção do câncer da mama,
atuando por nove anos como associação em bolsões de pobreza,
gostaria de cumprimentar o Movimento Negro pela sua presença.

Levei o América Mama a São Paulo, na última semana do
Congresso de Prevenção do Câncer da Mama. Os maiores índices de
mortalidade pelo câncer da mama estão alcançando as mulheres
negras do País, por falta de uma atitude dos nossos governantes.

As senhoras estão cobertas de razão. Nós, mulheres, quando
deixamos de acreditar e de votar em outra mulher, estamos
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cometendo um erro gravíssimo, porque só nós podemos lutar por nós
mesmas.

Se somos, hoje, 53% da população deste país, com certeza, os
outros 47% fomos nós que parimos.

Não sou candidata, nem nunca serei, cada uma de nós tem uma
meta, um objetivo na vida, mas gostaria de pedir a todas vocês que
acreditem na mulher. Vamos apostar em nós mesmas, porque é aí
que está a nossa falha. A nossa conta nunca vai fechar, enquanto não
ocuparmos os maiores cargos na política. Muito obrigada.

A Deputada Elisa Costa - Boa tarde, Deputada Jã Moraes. Gostaria
de parabenizá-la pela brilhante iniciativa e principalmente pela grande
Deputada que é, em todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns as
nossas convidadas.

Agradeço à Cida, que nos trouxe as palavras da Ministra Nilcéa
Freire. Parabéns, Presidente Lula, porque temos uma Ministra, um
programa nacional de políticas públicas e, agora, a importante Lei
Maria da Penha, que, de fato, reforça a luta da sociedade, a luta das
mulheres na organização do movimento por uma lei tão importante no
combate à violência doméstica. Deixo aqui esse registro.

Trata-se de um avanço na história da nossa organização, fruto da
luta, da conquista de todas nós. E importante frisar isso.

Uma outra preocupação é que, em nível federal, precisamos de mais
recursos e financiamentos para essas políticas públicas que também
devem ser integradas nos demais Ministérios. Estamos avançando,
mas temos de avançar no Orçamento de 2007, em nível federal, para
que tenhamos mais recursos.

Deixo uma preocupação, pois, em âmbito federal, precisamos ter
mais recursos, mais financiamentos para as políticas públicas
integradas com os demais Ministérios. Estamos avançando, mas
temos de avançar no Orçamento de 2007, em âmbito federal, para
que tenhamos mais recursos.

Com esse mesmo objetivo, Deputada Jô Moraes, conseguimos
aprovar na LDO deste ano para o ano que vem e tentaremos garantir,
no Orçamento do Estado de 2007, mais recursos para os centros de
apoio à mulher vítima da violência. Conseguimos aprovar essa
emenda na LDO, para ampliar o número de centros para Minas
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Gerais. Esperamos que, no Orçamento do Estado, consigamos
reproduzir os números e os valores, para que, em 2007, consigamos
ter, nos Municípios maiores, médios e pequenos, os centros de
referência e apoio á mulher vítima de violência e também as casas-
abrigos.

Andando por Minas Gerais, em Governador Valadares e em várias
cidades, ouvi o depoimento de uma pessoa que passou pela casa-
abrigo. Encontrou-nos na rua e nos disse que queria agradecer às
pessoas que têm lutado por essas casas, porque foi vítima de
espancamento por mais de 20 anos. Ela disse que passou por uma
casa-abrigo. Hoje está recuperada, voltou a estudar, está no mercado
de trabalho, trabalhando, com seus filhos, recuperou a dignidade. E
importante que tenhamos esses centros de apoio e referência na luta
contra a violência. De fato, é uma marca muito dura para todas as
nossas mulheres. Ela disse ainda que é necessário ter alguém que
puna o agressor, porque o companheiro dela não foi punido até agora.
A Lei Maria da Penha veio resgatar a dignidade das nossas
companheiras. E importante estarmos todos na luta. E o momento de
discutirmos também as políticas em Minas Gerais, para que cheguem
a cada Município, a cada mulher, que deve dar o primeiro passo para
resgatar a sua dignidade e sua força. Parabéns a todos. Muito
obrigada.

A Sra. Presidente - Absorvemos as observações críticas acerca da
construção do fórum como justas, e devem ser registradas e
referendadas. Não há sentido justificá-las. Faremos dois blocos. Há
um número de perguntas maior para a Cida. Farei a leitura do
conjunto das perguntas. Cada debatedor disporá de 3 minutos, para
fazer as suas considerações. A tarde, faremos o debate. A Aparecida
disporá de um pouco mais de tempo, pelo número de perguntas.

Farei a leitura de todas e passarei a palavra aos debatedores. De
Luzia Sidônio, da Federação Mineira de Quilombolas: "E as mulheres
quilombolas? Quem fala sobre nós?". De Nair Monteiro Vieira,
Agenaria Ribeiro e Maria da C. Costa, da Associação das
Profissionais Domésticas de Itabira: 'Por que a categoria doméstica é
discriminada socialmente, religiosamente, e não tem os mesmos
direitos de todos os trabalhadores regidos pela CLT?". De Graciene,
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do Sind-Saúde, da Associação de Mulheres: "O que pode ser feito
para valorizar as profissões consideradas femininas na área da
educação e da saúde?'. Do Centro de Referência da Mulher:
"Conforme exposto pela Secretária Renata, há previsão de
implantação e apenas de mais uma defensoria de atenção à mulher
no Estado. Como ficam Municípios como Betim, que possui os demais
equipamentos, faltando a defensoria para efetivar e consolidar o ciclo
de atenção à mulher?". Da Claudete, do Sindicato dos Metalúrgicos de
BH e Contagem, à Secretária Renata: "Como fica a questão de
distribuição de preservativos e anticoncepcionais que são
condicionados, um ou outro, e o tato de alguns profissionais que
convencem os homens a não fazer a vasectomia, quando solicitada?".
E da Vereadora da Câmara Municipal de Pará de Minas, Nanci Maria
Teixeira: "Sempre me preocupei com o bem-estar da mulher. Peço
que lutem junto ao lpsemg pelo direito á assistência médica e
hospitalar das pensionistas da Prefeitura Municipal de Pará de Minas,
pais elas foram excluídas do contrato firmado com os Municípios'.

Passamos a palavra para Neusa Meio, para as suas considerações
de parte dessas questões, sobre o que julgar mais importante.

A Sra. Neusa Meio - Gostaria de falar sobre duas questões, sendo a
primeira relativa ao planejamento familiar, que ainda hoje é dirigido à
família nuclear, à mulher que é parte de uma estrutura familiar. Esse
planejamento familiar não atinge as questões da mulher como um
todo. Isso ocorre também com o PSF, que também é dirigido a uma
família nuclear. Portanto, além de os Municípios enfrentarem
dificuldade na implementação desses programas, ainda há a questão
das mulheres sozinhas, adolescentes e lésbicas, que não têm acesso
a preservativos, porque os programas não são dirigidos a elas.

Concordo com a Mônica, que abordou questão relacionada com o
recorte racial e a orientação sexual: os programas de saúde da mulher
têm de levá-los em consideração. Existem pesquisas indicando que
mulheres lésbicas enfrentam dificuldades para freqüentar o
ginecologista porque têm medo do preconceito e da discriminação, já
que as equipes não estão preparadas para atendê-las.

Quanto à questão "mulher não vota em mulher", creio que essa
afirmativa não é correta. As mulheres não têm voto por falta de acesso
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a recursos financeiros para fazer suas campanhas. As que têm
acesso a esses recursos, apoio do partido ou de movimentos,
conseguem eleger-se. Apesar das cotas existentes, as mulheres
participam só para complementar as chapas, não possuem respaldo
partidário nem recursos, não têm condições de fazer sua campanha,
além dos trabalhos que executam em casa, onde não contam com o
apoio dos seus familiares. A família tem mais dificuldade na liberação
das mulheres que na dos homens para a vida política. Esta é uma
questão cultural que deve ser trabalhada. Obrigada.

A Sra. Marlise Matos - O Departamento de Ciência Política, sob a
minha coordenação, está fazendo uma pesquisa sobre mulheres
candidatas à Assembléia Legislativa de Minas Gerais e à Câmara de
Deputados. Caso tenham contato com mulheres candidatas nesta
eleição, avisem-nos porque os partidos não estão facilitando nossa
pesquisa.

A última coisa que desejo falar é que a diferença é o nosso recurso,
é a nossa riqueza, não é um obstáculo. Há mulheres lésbicas, negras,
empregadas domésticas. Não podemos entender a diferença como
impedimento ao nosso avanço. As nossas diferenças são os nossos
recursos, é aquilo que temos de melhor e é com o que temos de
trabalhar. Obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Profa. Marlise. Com  a palavra, a
Superintendente da Coordenação-Geral da Seplag, Cristiane Domine.

A Sra. Cristiane Domine - Gostaria de responder a três perguntas.
Realmente, o número de preservativos masculinos é muito superior ao
feminino. Temos, para 2006, 10 milhões de preservativos masculinos
e 24 milhões femininos. Para responder a isso, gostaria de chamar a
Márcia, da Secretaria de Saúde, para responder a essa pergunta
específica.

A Sra. Márcia Rovena - Sou da área técnica de saúde da mulher da
Secretaria de Saúde. A política de distribuição de preservativos até
2001 era feita pelo Estado. Nossa área é que fazia isso, regularmente.
Em 2002, o Ministério centralizou a compra e a distribuição dos
contraceptivos. Eles não passam mais pela distribuição por via do
Estado. Isso é feito diretamente. Setecentos e quinze Municípios do
Brasil recebem o "kit" básico, que vem com as pílulas
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anticoncepcionais orais e os preservativos masculinos. Outros
Municípios, em quantitativos menores, recebem o DIU e a
contracepção hormonal injetável.

Mesmo assim, o ministério teve problemas com a compra de
contraceptivos. Em Minas Gerais, fizemos uma compra emergencial
de DIU e de preservativos injetáveis. Já fizemos a distribuição desses
preservativos, menos os injetáveis, para as gerências regionais de
saúde, fazendo face a esse desabastecimento temporário. A
orientação do Ministério da Saúde é que vão continuar centralizando.

Para o preservativo feminino, o ministério tem uma política. Não se
trata de preço, mas há uma oferta internacional quanto à fabricação.
Apenas um fabricante faz o preservativo feminino. O Ministério tem
uma política de distribuição para grupos de mulheres específicos:
profissionais do sexo, mulheres com HIV, mulheres com parceiros
com HIV. Essa é a política de distribuição do preservativo feminino.
Como técnica, acho que isso não deveria ser assim. Acho que isso
deveria ser estendido aos centros de saúde.

Em Minas Gerais, quando da pesquisa, só aceitamos dela participar
se os locais em que as mulheres fossem pesquisadas tivessem
acesso definitivo. E estão tendo.

Não existe orientação técnica para o planejamento familiar. Não
existe orientação só para a família. Concordo em gênero e número
com você, mas acho que deve ser suspensa a contracepção. Mesmo
permanecendo com o planejamento familiar, não existe orientação
técnica de nenhum setor só para família, para homens e mulheres que
o queiram fazer. Estou falando de homens e mulheres porque a
vasectomia já está também regulamentada pelo Suas. O termo é
incorreto, mas não posso fazer nada a respeito.

A Sra. Presidente - Este debate irá para o grupo da saúde.
A Sra. Cristiane Domine - Em relação aos outros dois assuntos, um

referente à Delegacia das Mulheres e o outro à Defensoria, acho que
deveriam ser discutidos na parte da tarde, porque vamos ter técnicos,
tanto da Polícia Civil quanto da Defensoria, para responder a questões
específicas.

A Sra. Presidente - Vamos passar a ler as questões dirigidas à
Aparecida, da Secretaria Especial. Pergunta de Simone, da Delegacia
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da Mulher de Araguari: "Em nossa cidade, depois de muita luta, foi
criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que começa a ser
composto. O que fazer, a partir daí, para se avançar em políticas
públicas no Município?".

Pergunta de Maria Aparecida de Barros Quintão, do Conselho
Municipal de Assistência Social: "Considerando que a Defensoria
Pública Estadual não tem Defensores em número suficiente para
atender à demanda, o que se pode fazer para implantar serviços que,
concomitantemente com a Defensoria, enfrentem a violência contra a
mulher?".

Rosa Maria Bragança, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
de Ipatinga: "O que o Estado e a Secretaria Especial de Políticas para
Mulheres podem contribuir com os Municípios para implantação de
centros de referência para a mulher e o que os Municípios devem
fazer para buscar essa parceria?".

Edivânia de Souza, Mulheres Quilombolas dos Agentes de Pastoral
Negro: "O Plano Nacional de Políticas para Mulheres apresenta, em
sua estatística, a tríplice discriminação que se encontra a mulher
negra, por ser pobre, negra e mulher. O que o governo tem discutido
acerca dessa questão?".

Kelly Cristina, do Sine de Belo Horizonte: "Queria saber se não seria
certo levar este fórum, essa palestra para toda a população, não só
para as mulheres, mas também para os homens, principalmente das
classes mais baixas do País".

Rita Maria do Carmo Duarte, da Escola Municipal Angelina Alves de
Carvalho, de Timóteo, Minas Gerais: "Como profissional da educação,
convivo com a angústia de presenciar ótimas mães e donas de casa,
a quem é negado o direito à guarda provisória dos filhos enquanto
aguardam decisão judicial. A mulher sai de casa para fugir da
violência e da miséria a que o homem a sujeita. Muitos maridos ficam
com os filhos para exigir pensão da mulher lutadora, enquanto ficam
ociosos. Há alguma discussão nos conselhos, planos públicos e
movimentos sociais para mudança desse quadro?".

A Sra. Aparecida disporá de seis minutos para responder a essas
perguntas.

A Subsecretária Aparecida Gonçalves - Acho que teríamos de ter
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mais uma tarde para dar conta de responder a todos, mas verei o que
posso fazer.

Quanto à pergunta da Simone, instituído o conselho, deverão ser
feitos debates nas cidades e elaboradas as políticas públicas.
Teremos de nos reunir com o Executivo e com o Legislativo para
negociar. O papel do conselho é o controle social. Portanto, ele tem
condições de fazer isso e autoridade para realizar negociações e
debates para que as políticas públicas aconteçam.

Casarei a questão das Defensorias com aquela dos centros de
referência, porque, para nós, as questões relativas aos centros de
referência e às Defensorias caminham juntas. No Município onde há
Defensoria, essa tem o papel de fazer atendimento jurídico. Onde não
existe, os centros de referências podem ser instituídos pela Prefeitura
Municipal para esse procedimento. Nesses centros, haverá
atendimento com psicóloga, assistente social e recepcionista, o que a
maioria das Prefeituras têm. E preciso ver também a questão da
contratação de advogados, se o Município o permite ou não, para que
se dê conta do processo.

Como fazer para ter apoio? Em todo começo de ano, a Secretaria de
Mulheres lança edital para apoiar projetos para centros de referência e
casas-abrigo. Temos apoiado também as defensorias públicas de
Minas. Estabelecemos essa parceria para que, de fato, a mulher
receba atendimento.

A partir de 15 de dezembro, entrem todos os dias no "site" da
Secretaria de Mulheres, porque, uma hora, haverá o edital no qual
consta a forma de elaboração do projeto, o manual de convênio e a
forma de encaminhamento para a Secretaria. Essa é uma das formas;
a outra é o apoio político.

Com relação às mulheres negras, estamos trabalhando juntamente
com a Seppir. Após a marcha do Zumbi dos Palmares, em Brasília,
estabelecemos contato direto com vários movimentos negros.
Estamos trabalhando na perspectiva de inserir no PPA orçamento
específico com recursos para projetos e atividades com mulheres
negras.

Trabalhamos também a questão da anemia falciforme, junto ao
Ministério da Saúde. Estamos agora trabalhando, de acordo com o
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plano de igualdade racial, políticas específicas que dêem visibilidade e
tratamento específico para mulheres negras.

Definimos claramente - até então, não o tínhamos feito - que quem
cuidará da questão das mulheres negras é a Secretaria das Mulheres.
A partir de agora, com essa definição clara, assumiremos essa
questão com muito mais tranqüilidade, em conjunto com a Seppir.

Com relação ao fórum, tem de ser feito em todos os lugares. Precisa
haver um debate com toda a sociedade, com os Municípios. Acredito
que tenhamos de contar com a participação dos homens, mas, em
determinados momentos, temos de fazer nossas reflexões. E
importante termos condições de ter um momento em que possamos
avançar em nossas perspectivas. O que não podemos fazer é pegar a
questão da mulher e da política pública para a mulher e transformá-la
em um problema de mulheres. Tem de ser um problema da
sociedade, do Estado, mas precisamos ter alguns momentos em que
possamos refletir sobre a questão da mulher como sujeito,
considerando suas angústias e tudo o mais.

Quanto à guarda dos filhos, teremos de travar um debate. Não são
muitos, mas vários homens entram na Justiça. Não estamos
discutindo isso. Ainda não estamos trabalhando com essa questão
porque havia uma legislação anterior para trabalhar, a legislação da
violência contra a mulher. Precisávamos pautar isso na sociedade e, a
partir dai, definir.

Uma das discussões que queremos travar é sobre o gênero nas
faculdades de direito, juntamente com os operadores do direito. A
partir daí, com esses instrumentos, poderemos avançar nos nossos
direitos e na defesa de nossas conquistas.

Fora as perguntas, acho fundamental abordar certos assuntos. Um
deles é a governabilidade. Quando pensamos na política pública,
temos de entender que estamos em um país federativo, com
Federação, Estados e Municípios. Algumas coisas são
responsabilidade da União, outras, do Estado, e outras, do Município.
Os três têm de estar articulados para dar conta de executar. E
importante termos isso claro para não levarmos demanda que é do
Município para a União e não conseguirmos executar. Digo isso
porque a política da saúde hoje é responsabilidade municipal; a
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educação é responsabilidade municipal; a segurança pública e a
justiça são responsabilidade do Estado. Então, temos de ver de que
forma vamos, de fato, trabalhar e intervir nessas áreas.

A Renata abordou a questão de se ferir a Constituição. A
Constituição já está ferida, uma vez que as mulheres estão em
condições de desigualdade neste país. Cabe aos governos terem uma
política de ação afirmativa para estabelecer igualdade a partir de
agora. Por isso estamos lutando. E por isso que queremos discutir
políticas públicas. As ações afirmativas vêm exatamente disso. Se a
Constituição diz que homens e mulheres são iguais, por que somos
desiguais? Por que ganhamos menos? Por que sofremos violência?
As desigualdades estão estabelecidas. As políticas públicas têm de
ser implementadas exatamente para estarmos em condições de
igualdade, pelo que temos lutado.

Por fim, em relação às mulheres no poder, vem um debate fantástico
por aí: a reforma política. Não vamos poder fugir desse debate. Se
quisermos manter a discussão sobre política de cotas, se queremos
discutir a representatividade, temos de começar a fazer o debate a
partir de agora, na Assembléia Legislativa, nos fóruns de mulheres, na
universidade e dizer de que forma queremos que as mulheres
participem da política a partir de agora, senão continuaremos sendo,
de fato, a sobra da cota. E importante dizer que, neste ano, não
estamos cumprindo a cota de 30%.

Não somos as candidatas prioritárias. Há toda uma perspectiva de
colocarmos esse assunto em debate na reforma política. Se a
discussão estiver fechada, vamos abri-Ia. Nós, mulheres, sabemos
como ninguém abrir um debate. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos aos participantes que aqui
compareceram e que não tiveram muito tempo para falar, porque o
objetivo maior foi o da escuta. Vamos ter a oportunidade para
transformar a contribuição de vocês em mecanismo de
aperfeiçoamento das políticas públicas.

Encerramento
A Sra. 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
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ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 29 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/8/2006

Presidência do Deputado Rogério Correia e da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr Presidente - Leitura dos
relatórios dos grupos de trabalho - Apresentação e apreciação de
destaques e de novas propostas - Palavras da Sra. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem o Deputado e as Deputadas:
Rogério Correia - Jô Moraes - Maria Olívia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 9h14min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com i palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 2-Secretária 'ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

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

as Exmas. Sras. Deputada Jâ Moares, membro da Comissão do
Trabalho desta Casa; Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora de
Direitos da Mulher do Município de Belo Horizonte; Thereza Christina
Diniz, Diretora Executiva do Conselho Estadual da Mulher; Maria
Antonieta Amaral, Assessora da Comissão Estadual de Mulheres e
Jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais; Marta Alice Venâncio Romanini, Coordenadora de
Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente da Secretaria de
Saúde; Marise Pessanha e Sônia Maria Nascimento França, membros
do Conselho Estadual da Mulher; Magda Lúcia Chamon, Doutora em
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Educação e professora da Universidade Fumec; e Elizabeth Trotta,
assistente social e referência técnica da Coordenadoria dos Direitos
da Mulher do Município de Belo Horizonte.

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

técnico "Políticas públicas para as mulheres - Força para avançar".
Palavras do Sr. Presidente

Em nome da Mesa, mais uma vez, quero dar as boas-vindas a
todos, na certeza de que este evento já é um sucesso. Esperamos
que o seu resultado passe a ser um sucesso do ponto de vista da
implementação das diversas propostas.

Depois, vocês terão acesso ao "Assembléia Informa", o jornal da
Assembléia Legislativa, que já fez um resumo dos trabalhos de ontem.
As políticas para as mulheres dependem de ações integradas entre
União, Estados e Municípios: e este foi um dos temas centrais. Há
ainda uma matéria importante sobre a tímida presença feminina na
política, ressaltando a necessidade deste fórum de debates, desta
nossa reunião para ampliar a presença feminina na vida política.
Mencionaram também a importância de o Estado, de uma maneira
geral, ter políticas públicas para as mulheres, algo que ainda é tímido
no País, no Estado e na grande maioria dos Municípios. E necessário
que essas políticas públicas discutidas sejam implementadas por
todos os setores da União, dos Estados e dos Municípios.

Há uma ênfase especial na questão do combate à violência contra
as mulheres, o que depende do envolvimento de todos os setores,
especialmente dos grupos criados, das organizações não
governamentais e das entidades que combatem a violência contra as
mulheres. Há ainda uma ênfase nos grupos temáticos, que hoje farão,
portanto, suas explanações e conclusões.

Agradeço, em nome da Assembléia, a presença e a contribuição de
todas vocês, parabenizando a Deputada Jô Moraes por sugerir à
Mesa da Assembléia este fórum técnico "Políticas públicas para as
mulheres - Força para avançar". Após seu requerimento, houve a
aprovação da Mesa da Assembléia, que aqui represento : e desejo,
Deputada Jô Moraes, um trabalho final com muito êxito. Desejo, mais
uma vez, a todas vocês um trabalho exitoso. Espero que o resultado
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dele seja, de fato, efetivado, a fim de que as mulheres tenham
políticas públicas feitas a partir do debate próprio. Muito obrigado.

Leitura dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Neste momento, daremos

bom-dia a todos e a todas. Parece até que não tivemos intervalo,
porque os grupos e as equipes trabalharam intensamente, até o final
da tarde de ontem, para produzir o relatório. Daremos início aos
nossos trabalhos com a leitura dos relatórios dos grupos de trabalho.

- Procede-se à leitura dos relatórios dos grupos de trabalho.
A Sra. Presidente - A ata deste fórum técnico, contendo a

transcrição completa das exposições e debates, será publicada no
"Minas Gerais", no "Diário do Legislativo", na edição de 19/8/2006. A
reprodução pela televisão será anunciada posteriormente, porque esta
Casa, até o dia 211012006, encontra-se submetida à legislação
eleitoral.

Apresentação e Apreciação de Destaques e de Novas Propostas
A Sra. Presidente - Daremos início à apresentação e apreciação de

destaques e de novas propostas. Nossa proposta para a dinâmica é
ouvir grupo por grupo. As companheiras que desejarem apresentar
destaques deverão postar-se junto ao microfone, por grupo e tema a
ser abordado.

Esclarecemos que este é um fórum técnico que tem como objetivo
central o encaminhando das observações apresentadas à Secretaria.
Essas observações podem ser consensuais ou não consensuais,
porque são uma visão crítica da experiência de cada uma de vocês.

No caso específico da política do Estado, encaminharemos esse
documento à Secretaria de Planejamento, que está construindo o
Plano Estadual, para que, antes do seu lançamento, seja feita a
adequação e ampliação das propostas. Esse Plano Estadual está
levando em conta apenas o orçamento previsto até agora. Ao final
desta sessão legislativa, existirá uma lei orçamentária, e o Plano tem
de absorver as propostas apresentadas, que devem transformar-se
em bandeira de luta.

Digo isso porque presenciei a discussão exaustiva travada em todos
os grupos, na tentativa de construção de um consenso. Portanto,
todas e todos têm completa liberdade de apresentar destaques, mas,
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no que diz respeito à forma ou à adequação, tenham a preocupação
de não confrontar textos. Vocês podem apresentar o aperfeiçoamento
do texto por escrito, mas não necessariamente confrontá-los. Não
passaremos à votação. Aquelas propostas que não forem
consensuais, em que houver observação contrária, nós as
encaminharemos, registrando à parte as questões a serem
encaminhadas.

Darei a palavra imediatamente aos participantes que queiram fazer
destaque de propostas do grupo "Enfrentamento da violência contra
as mulheres". Solicito aos participantes que se postem junto ao
microfone e se identifiquem, apresentando também por escrito a sua
argumentação. Todos os esclarecimentos serão feitos, seguindo-se a
ordem dos itens.

As pessoas que querem fazer algum esclarecimento sobre o tema
"Enfrentamento da violência contra as mulheres" deverão fazê-lo por
escrito.

A Sra. Alessandra - Sou Defensora Pública e gostaria de fazer uma
sugestão. No item 10 - "Designação de um Defensor Público".

A Sra. Presidente - Ainda estamos no item 1. No 10, você poderá
fazê-la. Há algum destaque no item 1?

A Sra. ... - Sou Presidente da Câmara Municipal de Congonhas. Em
relação à ação "Investigação de crimes contra a mulher", gostaria de
fazer um acréscimo.

A Sra. Presidente - Seguiremos a seqüência, tema e item. Estamos
no item 1 - "Formação de banco de dados unificado".

A Sra. Alcione - Sou assistente social do CAC da Câmara Municipal
de Ipatinga. Na formação de bancos de dados entre outros órgãos,
penso que seria interessante colocar a participação dos hospitais das
redes pública e privada, porque muitas vezes a vítima de um estupro
não vai ao IML, para fazer um exame de corpo de delito, ou a uma
delegacia. Na maioria das vezes, ela tem um plano de saúde, onde irá
para ser atendida.

A Sra. Presidente - Queria sugerir que encaminhasse por escrito sua
sugestão.

No item 2 - "Desenvolvimento de ações centralizadas", alguém quer
fazer algum destaque?
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No item 3, criação de um órgão no Poder Executivo Estadual,
alguém considerou algum destaque?

A Sra. Meryvone Mansur Bíscaro - Sou Presidente da Câmara
Municipal de Varginha. No item 3, não caberia também "municipal", já
que isso vai ter força? Penso que deveria ser acrescentada a palavra
"municipal", para que possamos ter força junto ao Poder Executivo
Estadual.

A Sra. Marcinha - A proposta que trouxemos - não sei se todos os
grupos pensaram da mesma maneira - é para que ele entre nas
propostas gerais como uma discussão e uma definição deste fórum,
não somente como proposta do grupo temático "Enfrentamento da
violência contra a mulher". E importante que ele entre como uma
proposta geral, não apenas como de um grupo. Basta somente
reforçá-lo com esse formato que demos ao grupo.

A Sra. Márcia de Cássia Comes - Em relação a essa proposta
apresentada, ela modifica a estrutura discutida, há pouco, pela
companheira, ao propor a criação de organismos municipais. A
proposta é que se faça uma outra, para que uma não prejudique a
outra, pois são duas esferas diferentes de Municípios.

A Sra. Presidente - Continuaremos a fazer os encaminhamentos, e
as relatoras registrarão tudo e receberão as propostas. Ao final do
tema, elas exercerão sua relatoria.

No item 4 - "Dotação orçamentária específica". (- Pausa.) Nenhum
destaque. Item 5 - "Garantia de recursos no orçamento para serviços
de atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de
violência". (- Pausa.)

A Sra. Marlise Matos - Sou Marlise Matos, do Nepem da UFMG.
Teria um destaque para esse item, Deputada ,Jô Moraes. Além da
garantia de recursos no orçamento para serviços de atendimento e
acolhimento de mulheres vítimas de violência, desejo a inclusão
definitiva desse público na implantação dos Centros de Referência
Especializada da Assistência Social - Creas. Insisto no atendimento
desse público também no Creas.

A Sra. Presidente - Por gentileza, encaminhar nova formulação. No
item 6 - "Implantação de um abrigo de passagem"-, há algum
destaque? (- Pausa.) Para o item 7 - "Proteção social às mulheres em
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situação de violência"-, algum destaque? (- Pausa.) Para o item 8 -
"Criação de serviço de atendimento à mulher vítima de violência nos
Municípios"-, algum destaque? (- Pausa.) Para o item 9 - "Manutenção
das dei ensorias públicas especializadas"...

A Sra. Marlise Matos - Não. Há outra anterior, a da criança.
A Sra. Presidente - Para a ação "Assistência às crianças e

adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual", não havia
propostas. Apresente-a.

A Sra. Marlise Matos - Apresentarei também duas propostas: criação
de uma comissão composta por representantes do poder público e da
sociedade civil, principalmente conselhos tutelares de direitos da
criança e do adolescente, para acompanhar a criação e
implementação dos Cras e Creas no Estado; e estimular a criação e
fortalecimento de comissões municipais de enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes.

A Sra. Presidente - Obrigada.
A Sra. Maria das Mercês - Sou Maria das Mercês, Coordenadora do

Centro de Referência da Mulher em Betim. Tenho também uma
proposta que completará a da Marlise. Proponho a articulação do
serviço especializado de atenção à mulher com o serviço
especializado de atenção às crianças vítimas de violência sexual, o
Sentinela; e a garantia da criação desse serviço onde não existir.

A Sra. Presidente - Obrigada. Favor encaminhar por escrito à Mesa.
Item 9 - "Manutenção das defensorias públicas". (- Pausa.) Nenhum
destaque. Item 10 - "Designação de um(a) Defensor(a) para atender
preferencialmente às mulheres".

A Sra. Alessandra - Sou Alessandra, Defensora Pública. Trabalho no
Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência, de Belo
Horizonte. Desejo fazer a seguinte observação: no meu entendimento,
deveria haver, na parte final desse item, a supressão de
"implementação de assistência jurídica", porque, já que há um
Defensor, a assistência jurídica é prestada por ele. Isso é previsão
constitucional e também competência exclusiva da Defensoria,
especialmente para os carentes. Isso ficou um pouco contraditório. Já
que há Defensoria, não faz sentido implementar assistência jurídica.
Então, ficaria apenas a "implementação de assistência psicossocial", o
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que penso ser necessário, independentemente do serviço de
assistência jurídica. Obrigada. Já encaminhei a nova redação.

A Sra. Presidente - Obrigada. Item 11 - "Criação e implantação, no
sistema judiciário, de varas especializadas". Algum destaque? (-
Pausa.) Nenhum. Item 12 - "Criação de uma comissão para debater e
acompanhar, junto ao Poder Judiciário". (- Pausa.) Nenhum destaque.
Item 13 - "Implantação de defensorias públicas nas comarcas onde
ainda não existam".

A Sra. Rita Maria do Carmo Duarte - Com licença, Deputada Jâ
Moraes. Meu nome é Rita Maria do Carmo Duarte, sou do Vale do
Aço e moro em Timóteo há 26 anos. Atualmente sou Diretora de
escola pública. Falarei aqui como militante que sou de movimentos
populares, como ex-ministra da palavra, digamos assim. Tenho, no
momento, uma preocupação. Ontem enviei uma pergunta à Mesa e
infelizmente não fui contemplada no grupo em que entrei, o grupo da
educação inclusiva. Agora, percebi que o meu tema é deste momento.
Ontem mesmo percebi isso.

Ainda não tenho texto escrito, mas gostaria que vocês me
ajudassem a contemplar essa questão.

Sou ex-agente da Pastoral da Criança. Percebo que as mulheres,
quando resolvem sair de casa para não serem vítimas de violência, de
fome e de outros inconvenientes da miséria, são discriminadas. O
poder público não lhes dá assistência jurídica e psicossocial quanto ao
atendimento do direito à maternidade.

Não estou falando da obrigação de cuidar dos filhos. São coisas
diferentes. Muitas vezes a mulher sai de casa - estou falando do que
vivencio há anos -, consegue um emprego de gari, com o qual pode
manter os filhos, mas o homem a acusa de estar levando uma vida
irregular, e ninguém investiga isso.

Se alguém tiver facilidade de redação, por favor, ajude-me a redigir
uma proposta. Precisa existir uma comissão multiprofissional que
possa investigar a vida da mulher. Aliás, deve ser investigada a vida
do casal e de toda a família, assim como a vida escolar dos filhos.
Essa mulher não pode ser tolhida no seu direito de ser mãe. Conheço
vários homens que tudo fazem para terem direito à pensão. A mulher
trabalha de gari, e o filho acaba não recebendo os cuidados escolares
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necessários, porque os homens - alguns, é lógico - não cuidam disso.
Por isso talo sobre investigação. E preciso haver uma comissão para
investigar a vida familiar da mulher.

A Sra. Presidente - Obrigada. Solicito à Defensora Alessandra que
contribua para a formulação da proposta, adequando-a às exigências
legais.

Proposta 14, algum destaque? (- Pausa.) Proposta 15, algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 16, algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 17, algum destaque? (- Pausa.) Proposta 18, algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 19, algum destaque? (- Paua.)
A Sra. Gláucia Helena - Destaque. Meu nome é Gláucia, da

Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de
Contagem.

O destaque visa modificar o texto com uma inclusão. O texto ficaria
da seguinte forma: "Implantação do serviço da assistência social nas
delegacias especializadas de atendimento a mulheres, cujas
atribuições estarão adstritas ao primeiro acolhimento e
encaminhamento aos serviços da rede de proteção à mulher". Esse é
o destaque.

A Sra. Presidente - Obrigada. Será encaminhado à Mesa.
A Sra. Alessandra Pereira - Gostaria de fazer uma colocação sobre

a proposta 19: estou de acordo, porque realmente, na Defensoria,
nosso serviço foi complementado com esse apoio. Entendo
perfeitamente a ponderação da Dra. Olívia, que diz ser necessário,
pelo menos, o encaminhamento desse serviço.

A Sra. Rozário Campos - Quanto à proposta 19, queria propor que,
ao invés de "primeiro atendimento", se coloque "acolhimentos". Não
"primeiro acolhimento", mas "acolhimentos", ficando assim:
'especializado para atendimento à mulher para acolhimentos". A
palavra "primeiro" faz restrição.
A Sra. Presidente - Como há três propostas, você poderia

encaminhar-nos a sua. A relatoria, ao final, tentará fazer a construção
da proposta.

Parece-me que o item 20 terá de ser excluído porque perde seu
sentido, que seria o de se excluir a proposta anterior, para a qual já há
consenso. Excluído o item 20 do relatório.
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Item 21 - "Normatização e reestruturação das delegacias'.
A Sra. Gláucia Helena - Deputada Jô Moraes, o item 20 está

prejudicado com a proposta 19.
A Sra. Presidente - Acabei de encaminhar isso.
A Sra. Gláucia Helena - Desculpe-me.
A Sra. Presidente - Proposta 21. Alguma observação? Algum

destaque? (- Pausa.)
Proposta 22. Algum destaque? Alguma complementação? (- Pausa.)
Proposta 23. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 24. (- Pausa.)
A Sra. Márcia - Gostaria que se acrescesse a reabertura da

Delegacia de Mulheres da cidade de Congonhas.
A Sra. Presidente - Obrigada. Acrescentaremos. Proposta 25. Algum

destaque? (- Pausa.)
Proposta 26. (- Pausa.)
A Sra. Adria Ferraz da Silva - Sabemos das dificuldades de se

criarem delegacias em quase 850 Municípios. Nossa proposta inicial
era que as delegacias fossem criadas nas macros, que fossem
ampliadas para atender Municípios próximos, obviamente com
equipamento suficiente. As que já existem seriam melhoradas. Seria
um exagero ter delegacias especializadas em Municípios
pequenininhos. E preciso pensar em outras alternativas.

A Sra. Presidente - Sim, por favor, encaminhe por escrito à relatoria.
A Sra. Hortênsia - Bom dia, Deputada, bom dia a todas. Meu nome é

Hortênsia, do Conselho dos Direitos da Mulher do Município de
Formiga. Temos a Delegacia, mas não temos a Delegada. Tínhamos
a Delegada, mas não tínhamos a Delegacia. Ela se aposentou, e,
agora, temos a Delegacia, mas não temos a Delegada. Temos esse
problema. Sucesso e parabéns pelo fórum.

A Sra. Presidente - Obrigada. Concluímos esse tema. A relatora vai
procurar fazer a síntese dos acréscimos. Se houver alguma
pendência, voltaremos aqui ao final.

Proposta 27. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 28. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 29. Algum destaque? (- Pausa.)
A Sra. Claudete - Sim. Bom dia. Meu nome é Claudete. Sou
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metalúrgica em Contagem e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos.
Gostaria de acrescentar que se fizesse uma intervenção, junto ao
INSS, para a extinção da alta programada, pois estão voltando muitos
trabalhadores doentes para as fábricas.

A Sra. Presidente - Pode trazer até a Mesa. Obrigada.
A Sra. Vanessa - Meu nome é Vanessa. Sou do Sine. Ontem, em

nosso grupo, discutimos muito a proposta para que não se aumente o
tempo de contribuição da mulher ao INSS. Como isso não foi colocado
no grupo, encaminharei à Mesa.

A Sra. Presidente - Obrigada.
A Sra. Inês Teixeira - Inês Teixeira, da Faculdade de Educação da

UFMG. E preciso justificar a inserção da proposta, que poderia ficar
tanto neste item quanto no item da educação. De cinco anos para cá,
nas escolas públicas municipais e estaduais, em todo o Estado e em
outros lugares da Federação brasileira, temos vivido um problema
muito sério, que é o das faltas dos professores.

Quem tem filho em escola pública já sentiu isso. Em Belo Horizonte,
existe uma média de sete professores faltosos a cada dia, de manhã,
à tarde e à noite, o que traz profundas conseqüências sobre a
qualidade do trabalho nas escolas públicas. Há poucas pesquisas
sobre o assunto. Está-se fazendo uma pesquisa, no mestrado da
Faculdade de Educação, sobre esse absenteísmo dos professores. A
hipótese é a de que essas faltas se devem, sobretudo, ao
adoecimento dos professores, que chega a ser de 50% na Regional
Oeste da rede municipal de Belo Horizonte.

Enfim, essa é uma questão seriíssima para o mundo do trabalho e
para o mundo da educação pública. Gostaria que houvesse essa
incorporação. A equipe que irá fazer a redação final do documento
deve verificar se isso ficará no item da educação ou no do trabalho.
Entendo que é cabível nos dois itens. Seria a implementação e
ampliação de estudos, diagnósticos, projetos, programas, medidas e
atividades relativas ao adoecimento das professoras, de forma que
pudéssemos prevenir e curar esse problema. E um problema
gravissimo. Se não houver uma intervenção estatal, a escola acabará
ficando sem professores. Precisamos pensar em como atuar
rapidamente. Precisamos caminhar em duas direções: na de estudos
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e diagnósticos, porque já temos alguns dados, mas estão soltos; e na
de propostas de solução imediata.

Finalizando, todos sabemos que o mundo do magistério é um
mundo muito feminino. As escolas estão cada dia mais lotadas de
mulheres, que antes trabalhavam em um turno e agora trabalham em
dois turnos. Acabou esta história de que professor só trabalha em
meio turno. Isso tem desdobramentos na vida das outras mulheres
que estão em casa. Agradeço a atenção. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Proposta 30. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 31. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta 32. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 33. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 34. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta 35. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 36. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 37. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta 38. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 39. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 40. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta 41. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta 42. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 43. Algum destaque? (- Pausa.)

Com a palavra, a Sra. Dehonara de Almeida Silveira.
A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Não deveríamos propor a

criação de um piso salarial para as mulheres rurais. No Brasil, já
existe o piso salarial, que é o salário mínimo. Essa proposta está
abrindo a possibilidade de ser criado um salário menor do que o
salário mínimo. Devemos propor que haja a garantia de que as
trabalhadoras rurais recebam pelo menos um salário mínimo. A
formulação tem que ser com esse fim.

A Sra. Presidente - Há algum destaque acerca do item 44?
A Sra. Mercês - Meu nome é Mercês. Sou Coordenadora do Setor

de Apoio à Mulher da Prefeitura de Betim. O item 44 diz respeito à
criação dos programas. No Suas já há uma abordagem de rua para
esses serviços, que fazem parte da proteção especial de média
complexidade. Proponho uma nova redação, que seria a articulação
com os programas sociais definidos no Suas, direcionada às mulheres
e às crianças em situação de rua, com vistas à sua implementação.

A Sra. Presidente - Obrigada. Com a palavra, para apresentar
destaque relativo ao item 45, a Sra. Maria de Lourdes.
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A Sra. Maria de Lourdes - Meu nome é Maria de Lourdes, Auditora
Fiscal da Previdência Social e do Sindifisco de Minas Gerais.

Expus que, na próxima reforma da Previdência, pretendem
aumentar o número de anos de trabalho da mulher necessários para a
aposentadoria, igualando-o ao do homem, ou seja, a professora terá
de trabalhar não mais 25 anos, mas 30, e a mulher que trabalha em
outra categoria passaria a trabalhar, ao invés de 30, 35 anos.

Expliquei que não há déficit na Previdência. Nós, Auditores,
podemos falar a esse respeito. Mesmo que houvesse déficit, levando-
se em conta o trabalho que a mulher exerce em casa, já que o homem
ainda não o assumiu, e essa sobrecarga de serviço, gostaria que as
mulheres organizassem um movimento a esse respeito e que este
fórum encaminhasse a minha proposta, que foi completamente
alterada. Apresentarei essa proposta. (- Lê:) "Fazer movimentos
femininos para não deixar que a próxima reforma da Previdência
aumente o número de anos, ou seja, a carência exigida para a mulher
aposentar-se por tempo de contribuição, como é hoje, e por tempo de
serviço, como era antigamente e ainda persiste, igualando-o ao
número de anos do homem: hoje, para professoras, de 25 para 30
anos, e para as outras categorias, de 30 para 35." A proposta poderia
ser: "Esclarecer às mulheres que ocorrerá a reforma da Previdência e
que, com ela, a mulher passará a ter de trabalhar o mesmo número de
anos exigido para os homens, para ter direito à aposentadoria". Não
sei se isso ocorrerá no serviço público ou no serviço privado, mas é
certo que o governo modifica aos poucos, atingindo uma categoria
hoje, a fim de chegar a outra amanhã. Muitos acreditam que, por
serem de uma categoria e o governo estar interferindo em outra, não
serão atingidos, mas é certo que depois atingirá todas as categorias.

A Sra. Presidente - Ainda em relação ao item 45, há algum
destaque?

A Sra. Neusa Meio - Meu nome é Neusa Meio, da Rede Feminista
de Saúde do Fórum de Mulheres de Belo Horizonte. Esclareço que
essa sugestão para um movimento feminino com esse objetivo não
pode ser incluída em nosso trabalho, porque as nossas propostas são
para o stado. Já há uma articulação do movimento feminista no Brasil
para defender a manutenção do tempo de serviço necessário para a
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aposentadoria.
A Sra. Presidente - Não há esclarecimentos sobre isso no momento.

Após o encaminhamento da proposta por escrito, o Plenário fará a
apreciação. Com a palavra, a Sra. Dehonara.

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Poderíamos retirar o que já foi
escrito e apresentar a seguinte proposta: garantia da manutenção dos
atuais critérios relativos à aposentadoria das mulheres.

A Sra. Presidente - Obrigada, Dehonara. Podem construir a proposta
e encaminhá-la à Mesa. Há algum destaque para o item 46, relativo à
licença-maternidade?

A Sra. Maria de Lourdes - Essa proposta também é de minha
autoria. E altamente polêmica essa idéia de passar a licença para seis
meses, pois isso poderia ser muito prejudicial para a mulher. A mulher
precisa realmente verificar essa carga que é jogada sobre ela.

Há um mito da maternidade. Aliás, há um livro que trata muito bem
disso. Coloca-se toda a carga em cima da mulher, que, com isso, vai
aceitando que só ela tem de olhar a criança.

Essa proposta tem de ser muito bem discutida com a sociedade,
porque senão cai naquilo que uma moça disse aqui ontem: "Saímos
para trabalhar com sentimento de culpa." Não temos de ter sentimento
de culpa. No momento em que a criança saiu da barriga, a natureza
diz muito bem: todo muito pode olhar.

Minha proposta é criar grupos de discussão com a população,
especialmente a feminina, sobre a questão do aumento da licença-
maternidade de quatro para seis meses, esclarecendo todos os
aspectos positivos e negativos. Depois disso, a população decidirá o
que deseja.

A Sra. Presidente - Vale lembrar que a discussão do fórum técnico
não é para oferecer orientações ao movimento de mulheres. O foco do
fórum técnico é apreciar as propostas de políticas públicas que estão
em construção e sugerir como desenvolvê-las e aperfeiçoá-las.

Estamos absorvendo no relatório as sugestões de orientação geral
apenas para complementação, e todas elas devem ser apresentadas
por escrito.

Ainda algum destaque para a Proposta n2 46? (- Pausa.)
A Sra. Jusciara Aparecida de Avila - Meu nome é Jusciara, de
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Alterosa. Sou contra o que a Maria de Lourdes acabou de dizer. A
partir do momento em que a mulher se torna mãe, ela tem de se
colocar exclusivamente à disposição do filho. Se a criança não recebe
os atendimentos maternos nos primeiros seis meses, período de
amamentação, certamente terá grandes problemas na fase adulta.
São de extrema importância os seis meses para a mãe e para o
recém-nascido.

A Sra. Presidente - Neste momento, não estão em debate as
propostas. Estamos solicitando que sejam apresentadas por escrito, e
ao final, colocaremos em debate para sugestões.

Proposta 47. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 48. Algum destaque? (- Pausa.)
O Sr. Elias Silva - Meu nome é Elias Silva, do Vale do Mucuri. Sugiro

que se promova a capacitação não só das domésticas, mas também
das trabalhadoras rurais. A mulher do campo precisa da mesma
atenção.

A Sra. Presidente - Proposta 49. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 50? Algum destaque? (- Pausa.)
A Sra. Nair Monteiro Vieira - Meu nome é Nair Monteiro Vieira. Sou a

atual Presidente da Associação das Profissionais Domésticas de
Itabira.

Sugerimos que se acrescente que a capacitação das domésticas
seja feita por cursos profissionalizantes gratuitos.

Em Itabira, discriminam-se muito os trabalhadores domésticos em
geral.

A doméstica não tem direito ao primeiro emprego e, muitas vezes,
tem de ficar três, quatro meses ou até um ano sem experiência. As
pessoas, ao procurarem uma empregada doméstica, pedem
referência, mas se essa ainda não trabalhou, não estará capacitada.
Essa profissão é muito discriminada.

Peço o direito de as empregadas domésticas se capacitarem. Os
cursos profissional izantes estão surgindo, mas estão cobrando uma
taxa caríssima, que elas não têm condições de pagar. Gostaríamos
que os próprios patrões dessem oportunidade às suas empregadas
para se capacitarem em vez de as discriminarem.

A nossa categoria das domésticas solicita a lei do primeiro emprego.
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Parabéns a todas! Obrigada.
A Sra. Presidente - Obrigada. D. Nair, de Itabira, participou desde o

início, da conferência estadual à conferência nacional. Aliás, tirou uma
foto com a Ministra e o Lula. Ela é exemplo de participação dessa
história.

Item 51: criação de creches. Algum destaque? (- Pausa.) Identifique-
se, por favor.

A Sra. Claudete - Tenho um destaque a fazer. Sou do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem. Já existem creches
comunitárias, mas gostaria que as Prefeituras e o Estado as
assumissem integralmente. Participo também do Movimento de Luta
Pró-Creches e vejo que as creches enfrentam muitas dificuldades pelo
fato de as Prefeituras e o Estado não as assumirem. As mães saem
para trabalhar e deixam seus filhos nas creches, que devem ser
mantidas por alguém. A Prefeitura dá uma verba por criança, mas o
valor é irrisório. Os custos de uma creche é muito grande para que
uma comunidade arque sozinha com eles.

A Sra. Presidente - Sim. Por favor, encaminhe sua sugestão por
escrito. Não estamos na fase de discussão ou contemporização das
propostas. Sua sugestão será encaminhada e, ao final, apreciada. A
opinião contrária ao apresentado será apreciada no final do relatório.

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Deputada Jô Moraes, a
proposta dela já está contemplada nas propostas referentes à
educação. Proponho que todos os itens relacionados à creche sejam
discutidos com os da educação.

A Sra. Presidente - Pela dinâmica do relatório, manteremos as
sugestões aqui, mas, quando formos redigir o relatório final,
deslocaremos o item creche para educação.

O item 52 se refere à extinção da Emenda à Constituição n 2 20.
Algum destaque? (- Pausa.) O item 53 se refere às condições de
atendimento para a mulher vítima de violência. Algum destaque? (-
Pausa.)

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Quero voltar ao item 52. Serei
breve e acredito que não haverá polêmica.

Os profissionais da saúde não são paramédicos e sim trabalhadores
da saúde. Esse termo paramédico não é utilizado. Parece que todo
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mundo está a serviço do médico e, na verdade, todos têm
responsabilidades profissionais para contribuir com a saúde que
independem do médico. Todos são trabalhadores da saúde, portanto,
proponho a substituição do tema.

A Sra. Presidente - Encaminhe, por escrito, a nova redação. Item 53.
Por favor, identifique-se.
A Sra. Sara - Meu nome é Sara. Gostaria de contribuir para a

redação do item 53, com a seguinte redação: "efetivação de
programas específicos para inclusão no mercado de trabalho das
mulheres vítimas de violência, observando suas peculiaridades - filhos
menores, idade, baixo nível de escolaridade e falta de qualificação".

A Sra. Presidente - Por gentileza, encaminhe a nova redação à
apreciação da relatoria.

Item 54: revisão da jornada de trabalho das profissionais de
"telemarketing" Por favor, identifique-se.

A Sra. Rute Costa - Bom-dia! Sou Diretora do Sindicato dos
Trabalhadores de Telecomunicações e represento também a CUT
neste evento.

Ontem, no grupo, discutimos o tema e fiquei em dúvida se deveria
ser acrescentada na parte da saúde ou na da autonomia e igualdade
no mundo do trabalho a Proposta n 2 54: Revisão da jornada de
trabalho das profissionais de "telemarketing", com vistas a assegurar
sua saúde mental.

Por que fiz essa observação? Na verdade, todos os trabalhadores
estão sujeitos a doenças mentais, que hoje são uma tônica geral.
Todos os trabalhadores lutam para a redução da jornada de trabalho
porque isso aumentará o número de empregos e haverá uma melhor
qualidade de vida. Sabemos de tudo isso. Mas por que mencionei isso
neste fórum relativo às mulheres? Porque 75% dos profissionais que
exercem a atividade de teleatendimento são mulheres e normalmente
estão em seu primeiro emprego. Na estatística do INSS, verificamos
que há um índice muito grande de mulheres adoecendo e sendo
afastadas do trabalho em virtude de transtornos mentais, como
depressão e outros. No sindicato, verificamos que o principal fator
causador desses transtornos mentais é a organização do trabalho,
principalmente em relação às pausas. Nas jornadas de 6 horas, a
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pausa não é garantida, a não ser de 15 minutos, em que a pessoa não
tem tempo nem para lanchar.

Nosso sindicato não abrange toda essa categoria, que está
pulverizada em todo o Estado e cresce cada vez mais. Nossa
reivindicação é para que sejam colocadas pelo menos três pausas de
10 minutos na jornada de 6 horas.

A Sra. Presidente . Não a interrompemos em respeito à sua palavra,
mas esclarecemos que este momento não é para fazer a
fundamentação das propostas. E um momento para apreciar o
relatório, mudar o texto, completar, retirar e incluir, para que não
façamos novamente a discussão em grupo de todas as propostas.

Item 55, relativo à qualificação profissional com metodologia. Há
algum destaque para alterar o texto, completar ou retificar?

A Sra. Irani - Sou Irani, da Coordenadoria de Mulheres do Município
de Contagem. Esta é uma Casa de leis, portanto, peço permissão ao
Plenário, tão rico em discussões, para apresentar esta observação,
que não vai de encontro à modificação do texto. Talvez até por falta
de informações esclarecedoras recentes, veio-me esta preocupação,
e não vejo outro item em que possa partilhar esse destaque com
vocês.

Por ocasião da 1 Conferência de Economia Popular Solidária
Estadual, sediada em Contagem, o conjunto de pessoas pertencentes
a entidades e órgãos gestores redigiu um documento a esta Casa,
solicitando que o Governador sancionasse a Lei de Economia Popular
Solidária, aprovada nesta Casa, há mais de um ano. Volto a reiterar
que é por falta de conhecimento recente em relação à sanção ou não
dessa Lei de Economia Popular Solidária que partilho com vocês não
só a preocupação, mas um pedido especial de todas as mulheres e
homens presentes, para que, caso essa lei não tenha sido
sancionada, que o seja com a urgência necessária, uma vez que a
economia popular solidária é de grande importância para a
reconstrução da economia do nosso país. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - No final da apresentação do relatório e da
preparação das relatoras, reservaremos um espaço de tempo para
alguns comunicados e informações como essa. Será o momento para
compartilhar informações e justificar propostas.
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Item 56, desenvolvimento de políticas públicas para a mulher negra,
exaustivamente discutido. Nenhum destaque. Item 57, promoção das
ações em relação à comunicação de massa. Nenhum destaque. Há
urna nota sobre a fragilidade feminina. Acredito que não haja destaque
a ser feito.

Passaremos, agora, ao grupo temático "Direitos da mulher à terra e
à moradia". Vocês fizeram uma observação que foi absorvida pelas
coordenações e relatorias. Por exemplo, serão deslocadas propostas
que tratam de educação para o bloco educação. Automaticamente,
faremos esse deslocamento, porque algumas propostas estão no item
geral. Acataremos a sugestão de vocês.

"Direito à Moradia".
Proposta n 9 58. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n9 59. Algum

destaque? (- Pausa.) Proposta & 60. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n9 61. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 62. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 63. Algum destaque? (- Pausa.)
Com a palavra, a Vereadora Zilda, de Conselheiro Lafaiete.

A Vereadora Zilda - Conforme sua orientação, Deputada Jô Moraes,
a Proposta n Q 63 deveria vir como alteração da Lei n 9 11.830. Aqui,
está dando a entender que a destinação de 1% do ICMS para
investimento em habitação urbana e rural será feita de acordo com a
Lei n 2 11.830, de 6/7/95. Pelo que entendi de sua explicação, isso não
consta na lei. Seria, talvez, uma emenda aditiva à Lei n 2 11.830,
colocando a destinação de 1% do ICMS.

A Sra. Presidente - Está corretíssima a observação da Vereadora
Zilda, ou seja, incluir, sob a forma de emenda à Lei n2 11.830, a
proposta de 1% do ICMS.

Proposta n2 64. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n2 65. Algum
destaque? (- Pausa.) Com a palavra, a Sra. Dehonara de Almeida
Silveira.

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Sugiro a supressão da
Proposta n 2 65 e a inclusão de "lavanderias coletivas" na Proposta n2
71, que propõe espaço reservado para creches e áreas de lazer.

A Sra. Presidente - Obrigada. Por favor, encaminhe sua sugestão
por escrito.

Proposta n Q 66. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 67. Algum
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destaque? (- Pausa.) Proposta & 68. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n2 69. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 70. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 71. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n2 72. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta n° 73. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta n 9 74a. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 9 74b. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta & 75. Algum
destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 76. Algum destaque? (- Pausa.)

Passaremos, agora, ao tema "Direito à Terra'.
Proposta n9 77. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta flQ 78. Algum

destaque? (- Pausa.) Proposta n 2 79. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n9 80. Algum destaque? (- Manifestação da platéia.)

Faremos a observação da participante, que afirma estar repetido.
Encaminhe por escrito, para que a parte repetida seja retirada.

Proposta n 2 81. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n Q 82. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 83. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta nQ 84. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n2 85. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 86. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 87. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 89. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 90. Algum destaque?
Uma participante - Estou propondo a supressão, pelo entendimento

de que esta é uma atribuição do governo federal. Estamos sugerindo:
"Promoção, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário". Isso não é
atribuição do Estado e não pode constar nesta proposta. Sou pela
supressão.

• Sra. Presidente - Você também deseja discutir o item 90?
• Sra. Isabel Braga - Sim. Bom-dia. Sou Isabel Braga, advogada,

membro da Comissão da OAB Mulher de Minas Gerais. Gostaria de
submeter uma sugestão à apreciação da Mesa, que contribuiria para a
redação desta proposta. Seria o seguinte: "Documento a ser enviado
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, para agilização da
tramitação dos procedimentos administrativos para fins de
desapropriação".

A Sra. Presidente - A proposta da companheira será recebida pela
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Mesa. Como alguns itens não se referem à política estadual, ao final,
na consolidação dos trabalhos, trataremos à pane todos esses pontos
que dizem respeito às questões mais gerais, como em relação ao
lncra, que já foi apreciada aqui, em relação ao INSS e outras. A
companheira pode encaminhar sua observação por escrito, que
vamos adequar o relatório, compreendendo que há diferenciações de
encaminhamento para os órgãos federais, para os órgãos estaduais e
para os municipais.

Proposta n 2 91. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 92. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 93. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n Q 94. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n 2 95. Algum destaque?
A Sra. Isabel Braga - Gostaria de contribuir no sentido de condensar

as Propostas n 9s 95 e 96: 'Garantia de acesso a creches e pré-
escolas mantidas pelo poder público para crianças do meio rural, com
a criação de creches no assentamento". Esta é a sugestão.

A Sra. Presidente - Pode encaminhar por escrito à Mesa.
Proposta n 2 97. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n Q 98. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta nQ 99. Algum destaque?
A Sra. Isabel Braga - Também tenho um destaque, para suprimir a

expressão 'Baixo Jequitinhonha" e colocar "em todo o Estado de
Minas Gerais".

A Sra. Presidente - Obrigado. Encaminhe por escrito.
Passaremos agora para a temática da saúde.
A relatora desse tema pediu que seguíssemos já com as correções

que nos encaminhou. No item n2 100, há algum destaque? (- Pausa.)
A Sra. Neuza Meio - Neuza Meio, da Rede Feminista de Saúde,

Fórum de Mulheres da Grande BH. Quero um esclarecimento sobre
as modificações feitas no texto, porque não tivemos acesso a elas e
estamos com o texto como foi apresentado anteriormente. Observei
que pelo menos quatro propostas do grupo não entraram na leitura.
Quero que essas propostas sejam garantidas para que a plenária as
avalie.

A Sra. Presidente - Todas as propostas que não entraram na leitura,
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devem ser passadas, imediatamente, para a Mesa.
A Sra. Neuza Meio - Todas estão no texto na ordem certa, mas

foram puladas na hora da leitura.
A Sra. Presidente - Registraremos as que foram modificadas e as

que faltarem, devem ser apresentadas por escrito. Acompanharemos
as modificações do relatório, que já estão aqui, na mesma dinâmica.

O item 101 passou a ter a seguinte redação: "Adequação da atenção
à saúde da detenta nos períodos de gestação e amamentação".

O item 102 foi suprimido, porque está contido em outro.
A Sra. Isabel Braga - Sou Presidente da Apac, de Varginha, e

mantenho contato com a população carcerária masculina e feminina.
Já que haverá modificação no texto do item 101, solicito seja
acrescentado o seguinte: "atendimento priorizado para as detentas
grávidas nos presídios femininos".

A Sra. Presidente - Encaminhe, por escrito, por favor. Item n Q 103,
algum destaque? (. Pausa.) Item n 2 104, algum destaque? (- Pausa.)
Item n2 105, algum destaque? (- Pausa.)

O item nO 106 ficou assim: "Garantia da distribuição de camisinhas
nas ONGs para utilização nos trabalhos de formação e capacitação
das mulheres em direitos sexuais e reprodutivos". Algum destaque? (-
Pausa.)

Para o item n2 107, algum destaque? (- Pausa.)
No item n2 108, a palavra implantação foi substituída por

implementação. Ficou assim: "Implementação do piano já existente
para adolescentes em conflito com a lei". Algum destaque? (- Pausa.)

A Sra. Isabel Braga - Também sou Conselheira do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedica - e já há
programas em tramitação para trabalhar a questão dos adolescentes
em conflito com a lei, além da violência e da exploração infantil.
Solicitamos a supressão dessa proposta.

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Faça-me o favor de
encaminhar por escrito. A proposta da relatoria é corrigir o termo para
dar entendimento à sua observação. Saúde nas instituições de ensino.
O item 109, envelhecimento saudável, será mantido como está?
Algum destaque? Algum destaque para o item 110? Item 111,
gravidez na adolescência. Algum destaque?
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A Sra. Nilza Baroni - Meu nome é Nilza Baroni, de Betim, da
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice - Apromiv.
Nesse caso, incluiria a discussão, nas escolas, dos temas gravidez na
adolescência e planejamento familiar, de maneira bem abrangente.

Hoje vivencio um programa na maternidade. As jovens, alheias a
essa questão do planejamento familiar, engravidam muito cedo. Aos
20 anos, já possuem quatro ou cinco filhos. Então desejaria a inclusão
do planejamento familiar, por meio de uma discussão bem abrangente
nas escolas.

A Sra. Presidente - Obrigada. Encaminhar por escrito.
A Sra. Nívea - Meu nome é Nívea. Sou educadora e assistente

social. No item 111, gostaria de acrescentar uma discussão em
relação ao abuso sexual e ao assédio moral e sexual nas escolas.

A Sra. Presidente - Encaminhar por escrito. Mais algum destaque
para o item 111?

A Sra. Neusa Meio - Gostaria de acrescentar, nesse item, as
palavras "gravidez indesejada".

A Sra. Presidente - Por gentileza, por escrito.
A Sra. Adria Ferraz da Silva - Deputada Jã Moraes, no item 109,

envelhecimento saudável, ao invés de "Introdução do tema",
"Introdução da gerontologia'. Dessa forma, poderá ser discutida a
questão da velhice, já que o item ficará mais amplo.

A Sra. Presidente - Encaminhe por escrito. Item 112, discussão, nas
escolas, de temas como a gravidez na adolescência e doenças
sexualmente transmissíveis. Algum destaque? Item 113. Algum
destaque? Item 114. Algum destaque?

Vamos passar para a 'Atenção às vítimas de violência sexual".
Nesse item, não houve alteração nos dois temas, por parte da
relatoria. Algum destaque para o item 115?

A Sra. Kátia Albuquerque - Sim. Meu nome é Kátia Albuquerque, do
Centro de Referência da Mulher de Pirapora. Gostaria de fazer o
seguinte adendo: "incluindo as portadoras de transtorno mental e as
portadoras de necessidades especiais, principalmente no que se
refere à sua locomoção".

A Sra. Presidente - Encaminhar por escrito. Mais algum destaque
para o item 115? Item 116. Algum destaque?
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A Sra. Ivone Mendes - Sim. Meu nome é Ivone Mendes. Em relação
à prostituição infantil, é apenas uma redação, considerando que
crianças e adolescentes não se prostituem, são prostituídos. Então,
gostaria de mudar o termo para "exploração sexual de crianças e
adolescentes'. Enviei algumas propostas que não constam aí. A
Neusinha já fez essa cobrança.

A Sra. Presidente - Estamos aguardando, por escrito, essas
propostas que chegam à relatoria. Combate ao Câncer de Colo de
Utero e Mamas.

A Sra. Ivone Mendes - Não me lembro das propostas. Encaminhei
seis delas, mas apenas uma está constando aí. Como farei para
encaminhar as demais? A redação anterior está aí?

A Sra. Presidente - A senhora deve procurar aqui, a Mesa, a
relatoria, a fim de que sejam encaminhadas.

O item 117 foi retirado, e o item 118 permanece como está. A
redação do item 119 é a seguinte: "Obrigatoriedade do exame das
mamas em toda avaliação clínica da mulher, visando à integralidade
das ações de saúde e à prevenção do câncer de mama". Algum
destaque? (- Pausa.)

A Sra. Neusa Meio - Desculpe-me, mas é qual item?
A Sra. Presidente - No item 119 a redação passou a ser: "Exame

das mamas em toda avaliação clínica da mulher, visando à
integralidade das ações de saúde e à prevenção do câncer de mama."
A Sra. Neusa Meio - Desculpe-me, mas o item 117 passou

rapidamente, e houve acréscimo. Defendo a manutenção dele.
A Sra. Presidente - 0k. Encaminhe por escrito pela manutenção do

item 117.
Passemos para o item 120. Algum destaque sobre o programa de

combate ao câncer de mama? (- Pausa.) Nenhum destaque.
O item 121 passou a ter a seguinte redação: "Ampliação da oferta de

mamografia a todas as mulheres na faixa etária considerada de risco."
Algum destaque?

A Sra. Maria Auxiliadora Marques Souza - Tenho um destaque.
Quanto à oferta de mamograf ia 1 gostaria que fosse acrescentada a
oferta de ultra-som; porque todos os meus exames foram normais,
inclusive a mamografia. Fiz a mastectomia e o câncer só foi detectado

1
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por um ultra-som. Que seja estendida também a oferta do ultra-som.
A Sra. Presidente - Por gentileza, encaminhe por escrito. Item 121.
A Sra. Laís Ramalho - Bom-dia. Meu nome é Laís Ramalho, sou

Presidente do Conselho da Mulher de Sabará e também
Coordenadora Municipal do Direito da Mulher de Sabará. O item 121
trata da oferta da mamograf ia. Não sei se é o momento de encaixar a
garantia de que os Municípios adquiram o mamógrafo, porque em
momento algum foi citada essa garantia. Considero de grande
importância não só a oferta da mamografia, mas também a aquisição
dos mamógrafos pelos Municípios.

A Sra. Presidente - Por gentileza, encaminhe por escrito. Ainda o
item 121?

A Sra. Hortência - Junto a esse trabalho que se faz com as vítimas
de câncer de mama, Formiga criou um movimento que se chama Mão
Amiga. Lá, as mulheres que já passaram por essa experiência
trabalham com as que tiveram diagnóstico de câncer de mama ou
qualquer tipo de câncer. O grupo se chama Mão Amiga e presta
assistência a homens e mulheres com problemas de câncer.

A Sra. Presidente - Estamos sugerindo que, ao final da apreciação,
todas essas informações sejam trazidas, para que possamos
completar as modificações no relatório.

Item 122, sobre câncer cérvico e uterino. Algum destaque? (-
Pausa.)

Item 123, sobre a agilização do diagnóstico e do tratamento do
câncer de mama. Algum destaque? (- Pausa.)

Outros temas relativos à saúde. Item 124, algum destaque?
Capacitação dos profissionais, aí já está atendido, visando a uma
abordagem geriátrica e gerontológica que considere as
especificidades das pessoas. Aquela sugestão trazida pela Adria.

Item 125.
A Sra. Márcia - Quero fazer uma observação no item anterior. No

Estatuto do Idoso já está especificada a idade. A partir dos 60 anos e
não com idade acima dos 60 anos.

A Sra. Presidente - Obrigada, por gentileza, faça a retificação, por
escrito.

Item 125, algum destaque? (- Pausa.)
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Item 126, a redação passou a ser a seguinte: "Inclusão do exame de
densitometria óssea como procedimento do SUS, tendo em vista a
disponibilização de medicamento." Algum destaque? (- Pausa.)

Item 127, acerca da saúde da mulher presa, encarcerada. Algum
destaque?

A Sra. Sara Elói - Sara Elói, Agente da Pastoral Carcerária de Betim.
A Proposta n° 127 faia sobre a saúde da presidiária, mas minha luta é
para o atendimento às detentas após o parto, que, ao chegarem à
Delegacia, são jogadas no chão, sem o direito de dar a primeira
mamada aos filhos, não têm sequer uma água morna para a sua
higiene, não podem sentir nem uma dor de cabeça. As mães têm
direito de amamentar seus filhos, mas isso não ocorre com as
detentas. Gostaria que se criasse um presídio-maternidade, onde as
mulheres pudessem ficar, pelo menos por 3 meses, com suas
crianças.

A Sra. Presidente - Envie-me, por escrito, sua observação pois ela é
importante.

Proposta n°128. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°129. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°130. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°131. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°132. Algum destaque? (- Pausa.)
A Proposta n 2 133 passa a ter a seguinte redação: "Inclusão do

quesito raça-cor em todos os formulários de coleta de dados da saúde
e capacitação dos profissionais para o preenchimento correto. Trata-
sede uma fusão das Propostas n°s 133 e 136.

Proposta n°134. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°135. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°137. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°138. Algum destaque? (- Pausa.)
A Proposta n° 139 trata da solicitação de eleição direta para a

direção da Maternidade Odete Valadares, por todos os profissionais
da saúde que nela estejam lotados. Como diz respeito a uma ação
mais interna e específica, a relatoria propõe a sua retirada. Vocês
poderão apresentar destaque para a manutenção ou não desse item.

A Sra. Neusa Meio - Deputada, em que pese ao fato de ser uma
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questão interna do Odete Valadares, trata-se de um hospital público
estadual importantíssimo para a saúde das mulheres. Como é um
hospital público, deve estar aberto às sugestões desta plenária.
Portanto, sou pela manutenção da proposta.

A Sra. Presidente - Portanto, Neusa Meio é pela manutenção da
proposta.

Proposta n°140. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°141. Algum destaque? (- Pausa.)
Na Proposta n° 142 serão digitados os significados das siglas:

CAPs - Centro de Atendimento Psicossocial; Cersami - Centro de
Referência em Saúde Mental; Capsad - Centro de Atendimento
Psicossocial, Álcool e Droga. Depois, passaremos mais
esclarecimentos.

Proposta n°143. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta n°144. Ao invés de "organização", a proposta de redação

é "implementação' dos serviços de atenção à saúde do adolescente -
como bem disse nossa advogada-, que já existem.

A Sra. Nívea da Conceição Santos - Poderia voltar ao item 142?
A Sra. Presidente - Sim.
A Sra. Nívea da Conceição Santos - Quanto ao item 142, ampliação

dos recursos financeiros, penso que os Gersams e os CAPs foram
criados para funcionarem bem, evitando-se a hospitalização nos
hospitais psiquiátricos. Mas nem sempre isso funciona, pois faltam
medicamentos e pessoal especializado. Os hospitais psiquiátricos
públicos ficam lotados. Seria bom que isso fosse mais discutido.

A Sra. Presidente - Você poderá fazer uma consideração por escrito.
Neste momento, não estamos fazendo considerações sobre essas
dificuldades.

No item n 145, há algum destaque?
A Sra. Rosângela Di Lorenzo Belio - Sou Promotora de Justiça de

Três Corações. Essas considerações foram subscritas por Divina
Ferreira de Queiróz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Limeira
do Oeste, Meryvone Mansur Bíscaro, Presidente da Câmara Municipal
de Varginha, Patrícia da Cunha Borba Machado, advogada e membro
do Conselho Tutelar e do Conselho dos Direitos da Mulher de
Congonhas, Dra. Umbelina Lopes, Defensora Pública de Belo
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Horizonte, e por mim.
Em relação ao item n 2 145, que trata do apoio à lei de

descriminalização do aborto, apresentamos o destaque por motivos
legais, éticos, humanitários, filosóficos e religiosos. Com a
descriminalização do aborto, estaremos legalizando-o no Brasil. A
descriminalização impede a legalização do aborto. Ela é
inconstitucional. A Constituição é clara quanto ao direito à vida,
proibindo a pena de morte. Ponderamos que a pena de morte é
proibida para criminosos, com muito mais razão deverá ser proibida
para o nascituro, para aquele que é inocente e indefeso. Não
poderíamos aplicar a pena de morte ou a eliminação da vida. Não há
lógica. Também por questões humanitárias, não podemos concordar
com isso.

Outro motivo é que isso contraria o Código de Ética Médica. O
médico, pelo seu código, deve salvar vidas. Já participei de uma
mesa-redonda de médicos, e eles não se sentem à vontade para fazer
o aborto, em razão da ética.

Tememos que, descri minalizando o aborto, permitindo que ele
ocorra sem problemas, estaremos legalizando-o indiretamente.
Estaremos abrindo caminho para, num futuro próximo, legalizar a
eutanásia. Já que estaremos permitindo a supressão de vidas, nada
impedirá que, no futuro, façamos a discussão da eutanásia. Nada
impedirá que, no futuro, ela seja aprovada, eliminando os idosos, os
doentes que oneram o sistema e as famílias. A eutanásia hoje é
permitida na Holanda. Os idosos fogem e se escondem para não
serem internados em hospitais, com medo que as famílias autorizem a
eutanásia.

Tememos também, como já aconteceu no passado, que, uma vez
não sendo mais proibido o aborto, surjam políticas de incentivo a ele,
visando atingir populações pobres e negras, numa distorção das
políticas públicas. Isso já aconteceu, por meio de financiamentos do
Bird e da Bemfam, durante 30 anos, quando mulheres em idade
produtiva foram esterilizadas por políticas de financiamentos escusos,
vindos de fora do Brasil. Há nessas esterilizações motivos
inconfessáveis. Temos medo disso também.

A Sra. Rosângela Di Lorenzo Bello - Por outro lado, achamos que,
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se existe hoje um contigente de mulheres pobres que fazem aborto,
certamente não são alcançadas pelas políticas públicas de prevenção
da gravidez e disponibilização da laqueadura de trompas, para que
não precisem recorrer a essa medida drástica. Então, gostaríamos
que a laqueadura de trompa e as alternativas de prevenção de
gravidez fossem bem efetivadas na vida da população feminina e,
principalmente, das mais pobres, para que não haja necessidade de
recorrermos a esse recurso extremo de suprimir uma vida.

A Sra. Presidente - Por gentileza, neste momento, encaminha-se a
supressão do item. A argumentação e o processo de fundamentação
ficarão para a segunda parte. Entendemos que se solicita a supressão
do item e, no momento do relatório, faremos as apreciações.

A Sra. Rosângela Di Lorenzo BeIlo - Supressão e substituição pela
necessidade da consulta popular, por meio de plebiscito, devido à
importância do tema para a vida e as futuras gerações.

A Sra. Presidente - Encaminhem por escrito proposta para que seja
apreciada. Item 146. Algum destaque?

A Sra. Graziela - Desejo fazer uma questão de ordem.
A Sra. Presidente - Relativa a quê? Não haverá discussão, neste

momento, sobre o tema. Depois, haverá o debate do encaminhamento
de todas as propostas que não foram absorvidas pela relatoria. Então,
haverá um encaminhamento e um debate amplos.

A Sra. Graziela - Não é sobre esse tema. Estava lá em cima e pedi a
palavra para apresentar questão de ordem, mas não me escutaram.
Então, desci.

A Sra. Presidente - Questão de ordem tem precedência.
A Sra. Graziela - Refiro-me aos itens 141 e 142. No 141 foi aprovada

a linha guia de saúde mental, quando foi feita a revisão de todos os
medicamentos. Então, talvez aqui coubesse incluir a divulgação e
implementação da linha guia de saúde mental.

Meu nome é Graziela e trabalho na Secretaria de Saúde de
Contagem. No item 142, CAPs. CAPsi, Cersam e Cersami são as
mesmas coisas. Ou fica Cersam ou Cersami. CAPsad é o centro
psicossocial para tratamento de álcool e droga.

A Sra. Presidente - Obrigada. Por favor, mande-nos isso por escrito.
E questão de ordem, Neusa?
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A Sra. Neusa Meio - Destaque para o 145 propondo a manutenção
do item com alteração da palavra "descriminalização" para
"legalização". O projeto de lei é de legalização do aborto.

A Sra. Presidente - Obrigada. Na ocasião, discutiremos isso.
Item 146: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher.

Algum destaque? (- Pausa.) Item 147: inclusão da odontologia nos
programas voltados à saúde da gestante. Algum destaque? (- Pausa.)

Concluímos a leitura dos itens relativos à saúde. Gostaria que a
Neusa Meio e a Ivone, depois dessa leitura, se houver algum item não
incorporado, não o enviassem por escrito.

A Sra. Neusa Meio - Deputada, quanto aos itens não incorporados,
fiz a defesa da manutenção deles na oportunidade.

A Sra. Presidente - Ao final da leitura dos destaques, as relatoras
farão os comentários do que será absorvido, e apreciaremos aquilo
que for polêmico, compreendendo que aqui não há problemas de
votação ou de polarização. São recomendações e encaminhamentos.
Vamos agora para o tema 'Educação Inclusiva e Não Sexista".

Recebemos um cumprimento pelo evento. A companheira lembra
Picasso, dizendo: o nosso único dever é salvar os nossos sonhos e
construí-los.

O grupo referendou as propostas contidas no plano nacional e
acrescentou outras. Proposta 148. Algum destaque? (- Pausa.)
Proposta 149. Algum destaque? (- Pausa.) Proposta 150. Algum
destaque? (- Pausa.)

A Sra. Ana - Meu nome é Ana. Faço Ciências Sociais na UFMG e
participo do movimento estudantil. Quanto à Proposta 150. Queria
pedir um acréscimo. Em vários itens, está sendo contemplada a
situação da mulher trabalhadora. Espero que seja priorizado também
o estabelecimento de creches públicas dentro dos grandes centros de
educação do País, como as universidades públicas, para que, além
das mulheres trabalhadoras, as mulheres estudantes também possam
contar com o suporte das creches para darem prosseguimento a seus
estudos.

A evasão é muito grande dentro das universidades, porque as
mulheres, quando engravidam e têm seus filhos, como não possuem o
suporte de uma creche, acabam abandonando seus estudos. Não sei
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onde essa solicitação poderia ser incluída. Vocês podem tentar
descobrir.

A Sra. Presidente - Solicitamos que você nos mande a proposta por
escrito, e a relatoria encontrará a solução. Proposta 151. Algum
destaque? (- Pausa.)

A Sra. Márcia - Por gentileza, Deputada, queria fazer uma
observação em relação ao item anterior.

A Sra. Presidente - Por favor, identifique-se.
A Sra. Márcia - Meu nome é Márcia, de Congonhas. Minha

solicitação é quanto ao item 150, ampliação das lutas por creches e
pré-escolas mantidas pelo poder público e por associações
comunitárias nas zonas urbanas e rural.

A Sra. Presidente - Por gentileza, faça sua solicitação por escrito.
Proposta 151.

A Sra. Maria de Lourdes Fernandes - Quanto à proposta 151, fala-se
em criação de comissão composta por representantes do setor público
e da sociedade civil, principalmente dos movimentos feministas, para
acompanhar a seleção e a elaboração dos livros didáticos. E óbvio
que não podemos exigir que um autor coloque isso ou aquilo em suas
obras. Alguém me disse que os livros didáticos, de um modo geral,
fazem abordagens sobre as quais falarei. Lembro-me muito do livro de
inglês, que é muito machista, pois nele consta, por exemplo: 'Hoje é
domingo. A Sra. Brown está na cozinha, arrumando-a. O marido está
na sala, assistindo à televisão. O filho está no jardim, brincando. A
filha está arrumando a casa". Essas são mensagens subliminares. As
pessoas apreendem esses conceitos sem perceber. E preciso que
conste: "Orientar os autores dos livros didáticos, por exemplo, de
inglês, para que não coloquem histórias com cenas familiares
estereotipadas, que reproduzam a divisão sexual do trabalho".

A Sra. Presidente - Certo, obrigada. Por favor, encaminhe-nos essa
proposta por escrito. Raquel, você falará sobre a proposta 151?

A Sra. Raquel - Meu nome é Raquel. Sou da Prefeitura de Belo
Horizonte. Não, eu queria voltar à Proposta 150, pois achei que seria
contemplada, mas não fui. Não se trata de ampliação das lutas, mas
ampliação e consolidação das creches. Não estamos discutindo as
lutas, que sabemos existirem. Temos, sim, de consolidar tudo isso na
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prática.
A Sra. Presidente - Certo, Raquel. Proposta 152. Fizemos essa

observação anteriormente: não estamos fazendo um programa de
movimentos feministas, mas discutindo com o poder público as
iniciativas que têm de ser tomadas.

A Sra. Inês - Proposta 151.
A Sra. Presidente - Ainda a Proposta 151. Com a palavra, a Sra.

Inês.
A Sra. Inês - Parece pequeno, mas é grande. Programas de

formação continuada. Vamos tirar o "continuada", porque, se
colocamos "programa de formação", abarcamos a formação inicial e a
continuada. So'`programa de formação dos profissionais da
educação". Queria pedir licença para falar um pouco sobre a Proposta
165. Pode ser? Já conversei com a Magda Chamon.

A Sra. Presidente - Certo.
A Sra. Inês - Está escrito lá: "Qualificação e capacitação do

profissional da educação, professores e professoras, para lidar com a
deficiência". E deficiente falar "deficiência". Soubemos dessa
discussão no grupo. A Magda afirmou que é muito problemático falar
em deficiência. Cunhamos outra expressão, que é "portador de
necessidades especiais". A lei já mudou. Mas, se mudou, andou para
trás; tem de andar para a frente. Temos de questionar algumas coisas
que estão na lei. Portanto, é um dever de ofício nosso, dos
pesquisadores e educadores. Não é possível manter a palavra
"deficiência". Se não for "portador de necessidades especiais", vamos
pensar em "pessoas diferentes", mas não "deficiência". E uma
discussão muito complicada. Sem dizer que, às vezes, a pessoa não é
deficiente por fora, mas é por dentro. E aí começa a complicação. E
apenas um apelo, com o qual acho que a Magda concorda. São
coisas pequenas que acabam sendo grandes. Muito obrigada. Boa
continuação para vocês. Peço desculpas por me ausentar.

A Sra. Presidente - tem 152. Alguma alteração?
A Sra. Edivània - Meu nome é Edivânia. Participo do Grupo de

Mulheres Quilombolas dos Agentes Pastorais Negros. Gostaria de
fazer um acréscimo ao item 152, que seria: "Inclusão das temáticas de
gênero, raça, etnia e orientação sexual nos currículos escolares, em

rÃ'- -



441

especial a implementação da Lei n9 10.639, que garante o estudo da
história e cultura do povo negro no desenvolvimento deste país,
visando ao desenvolvimento de uma identidade positiva de mulheres e
homens negros no nosso Estado".

A Sra. Presidente - Por gentileza, encaminhe para a relatoria. Itens
153, 154, 155, 156. Sugerimos que, posteriormente, a relatoria junte
as questões relativas a creches. Item 157.

A Sra. Marcione - Meu nome é Marcione, da Câmara de Ipatinga.
Como a mulher trabalhadora tem férias apenas uma vez ao ano, em
meses variados, é necessário que os recessos das creches sejam
revistos, pois hoje acompanham os recessos das escolas, que
ocorrem na segunda quinzena de julho, na segunda quinzena de
dezembro e durante todo o mês de janeiro.

A Sra. Presidente - Obrigada. Por gentileza, encaminhe por escrito.
Itens 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165.

A Sra. Antônia - Meu nome é Antônia. Sou Vice-Diretora do Núcleo
de Capacitação do Instituto São Rafael. Gostaria de dar uma
informação. O Instituto São Rafael é especializado na habilitação e
reabilitação de deficientes visuais. A colega falou sobre o termo
"deficiência", que, na verdade, foi mudado. Não falamos mais em
"deficientes visuais", falamos em "portadores de necessidades
especiais". Então, realmente, deve ser trocado.

O Instituto São Rafael está capacitando professores para lidarem
com portadores de necessidades especiais na área da cegueira.
Todos esses cursos estão sendo oferecidos, com a Secretaria de
Educação, com o apoio da Diretoria de Educação Especial.
Brevemente, estarão disponíveis no "site" da Secretaria de Educação.
Deixarei os telefones e o "site" onde estão sendo oferecidos esses
cursos. Também represento a Associação dos Professores Públicos
de Minas Gerais.

A Sra. Presidente - Itens 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
e 175. Algum destaque? (- Pausa.)

Passaremos agora às propostas gerais e, depois, ao relatório. Itens
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190 e 191. Algum destaque? (- Pausa.)

A Sra. Mercês - Quero voltar ao item 180 . A minha proposta é que,
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no item 180, tique: "interação entre as Secretarias de Estado para
promover a intersetorial idade dos programas voltados para a mulher;
garantir a articulação dos órgãos responsáveis pela política de
atenção à mulher com o órgão responsável pela política de
assistência social, dado o momento ímpar que essa assistência social
está passando com a implementação do SUS".

Hoje não está havendo essa interação e estamos tendo dificuldade
de articular políticas públicas em alguns Municípios.

A Sra. Presidente - Retomamos os itens das propostas gerais
apresentadas pelo grupo "Enfrentamento da Violência". Itens 192,
193, 194. Algum destaque? (- Pausa.)

A Sra. Ilda - Não sei se está contemplada a orientação psicológica
do agressor. Achei interessante essa proposta porque é preciso
lembrar que esse agressor pode ser fruto de um lar onde também foi
agredido. E preciso que as mulheres se lembrem de que tratar
psicologicamente o agressor é evitar que o seu filho venha a ser um
novo agressor. Isso é muito interessante.

A Sra. Presidente - Se você quiser incluir o psicológico, encaminhe a
proposta por escrito.

A Sra. Márcia Amorim - Meu nome é Márcia, sou de Congonhas.
Deputada Jô Moraes, ainda em relação a esse item, acrescento que
deveria ser criada uma política específica para a assistência ao
agressor, com uma maior sensibilização do Poder .Judiciário para a
questão da dependência química.

A Sra. Presidente - Obrigada. Encaminhe isso por escrito.
A Sra. Andréia - Bom dia, Deputada Jã Moraes. Meu nome é

Andréia. Sou da Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher da
Prefeitura de Belo Horizonte.

Em relação à Proposta n9 194, gostaria que fosse criada uma
política voltada para a assistência ao agressor em uma perspectiva de
gênero, visto que podemos avaliar a questão do uso de drogas
entendendo que a violência de gênero tem uma perspectiva não
psicopatologizante, por mais que entendamos que álcool e drogas
intervêm no problema e acirram essa violência. Poderíamos partir
para uma discussão aprofundada, a fim de realizarmos uma
intervenção nessa perspectiva de gênero. Redigirei isso melhor.
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A Sra. Presidente - Há algum destaque para a Proposta & 195? (-
Pausa.) E para a 196? (- Pausa.) Para a Proposta n o 197,
evidentemente não deve haver, pois o documento já está conosco. Ao
final, leremos o documento e o aprovaremos por aclamação.

Há algum destaque para a Proposta n 2 198, que também diz
respeito ao complemento e desenvolvimento da proposta de procurar
o Tribunal de Justiça? (- Pausa.) Há duas últimas propostas gerais
apresentadas, pelo direito à moradia e à terra. Há destaque para a
Proposta n o 199? (- Pausa.)
A Sra. Elisabete - Bom-dia. Meu nome é Elisabete. Sou

representante da Associação de Mulheres de Pedro Leopoldo e
voluntária no Lar para Idosos Irmã Teresa.

Gostaria de acrescentar a isenção de tarifas públicas, luz e água, e
a implantação de um sistema de captação de energia solar também
para outras instituições filantrópicas.

A Sra. Rosângela Di Lorenzo Bello - Em relação à Proposta n 9 197,
que trata da redação de documento a ser dirigido ao Tribunal de
Justiça reivindicando a criação de juizados, gostaria que fosse
inserida a conveniência da manutenção da audiência preliminar, que
atualmente é utilizada pelos juizados especiais, permitindo que se
resolvam as questões relativas às medidas de proteção à mulher
vítima da violência, tais como o afastamento do lar e a determinação
de pensões alimentícias, pois, com a mudança do rito, já que ficou
proibida a utilização da Lei 

no 
9.099, cairemos na vala comum do

Código de Processo Penal, destinado aos crimes de maior potencial
lesivo, como, por exemplo, os relativos a crimes contra o patrimônio,
roubos e outros. Esse rito antiquado não permite a mobilidade que a
Lei n 2 9.099 permitia.

A audiência preliminar fará uma falta muito grande quando for
necessário o caráter de urgência e de emergência na aplicação das
medidas protetivas, que precisaríamos somente executar depois de
constar no termo. A supressão do rito da Lei n g 9.099, infelizmente,
acabou com a audiência preliminar, que fará muita falta em nosso
dia-a-dia nos juizados especiais e nos juizados da violência contra a
mulher. Obrigada.

A Sra. Presidente - Quando o processo passar para a relatoria e
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durante a apresentação da carta, ela poderá lazer algumas
observações.

Em relação à Proposta flQ 200, há alguma observação?
A Sra. Maria Lúcia - Meu nome é Maria Lúcia. Sou de Brumadinho e

faço parte do Conselho da Mulher e de outros do Município.
Alguém poderia nos ajudar, porque, de acordo com o ECA, a idade

prevista para ter direito à creche é a partir de 11 meses e 29 dias até
14 anos. Poderíamos prever a criação de uma escola integral.
Poderíamos inserir pelo menos a criação de uma escola integral.
Conheço Municípios que atendem a crianças de até 12 anos. Em
Crucilândia, por exemplo, a creche atende até a crianças de quase 12
anos. Se estou enganada, desculpem-me.

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Proponho a supressão desse
item, primeiro, porque a escola em horário integral já está
contemplada nos itens da educação, tanto a creche para crianças até
6 anos quanto a educação em tempo integral de 7 a 15 anos.

Creche é creche. Não faz sentido estendê-la até os 14 anos. Um
adolescente de 14 anos bagunçaria a vida dos pequenos.

A Sra. Presidente - Estamos encaminhando a proposta à relatora do
grupo de que saiu esse item. Não vamos discuti-lo agora.

Outra sugestão de alteração de redação da Proposta 200?
A Sra. Genária . Meu nome é Genária, da Creche Bom Pastor, de

Itabira.
Peço apoio financeiro para a implantação de creches. Todas as

vezes que as comunidades se organizam em entidades para atender
crianças, só recebem apoio financeiro do poder público depois de dois
anos de atividade. Até esse período, enfrentamos muitas dificuldades
financeiras.

A Sra. Presidente - A maioria dos documentos foi construída com o
consenso dos grupos de trabalho. Quem participou deles sabe que se
discutiu cada proposta à exaustão para acertar entendimentos e
construir consenso.

Você também falará sobre a Proposta n 9 200?
A Sra. Irene Pereira da Silva Freitas - Não, quero apresentar uma

consideração final.
A Sra. Presidente - Este não é o momento para considerações

rÃ"
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finais. Não podemos atrasar o relatório. Assim que as relatoras
apresentarem os acréscimos que vocês sugeriram, passaremos às
considerações finais.

A Sra. Irene Pereira da Silva Freitas - E referente à Proposta n 2 55,
que recebeu encaminhamentos.

A Sra. Presidente - O encaminhamento virá à Mesa e, se houver
polêmica, voltará ao debate. Pode trazê-lo por escrito. Essa é uma
primeira observação.
Segunda observação: algumas orientações para a ação do

movimento de mulheres vieram juntas. Nós a separaremos.
A terceira observação é que há encaminhamentos a serem enviados

aos órgãos federais, estaduais e municipais. Na estrutura do
documento, nós os separaremos também. Não foi possível à relatoria
fazer tudo agora.

Passaremos, agora, a palavra às relatoras para apresentação da
absorção das propostas, que, na maioria, foram complementares. As
ressalvas serão apresentadas ao final quando os temas polêmicos
voltarem ao debate.

Com a palavra, Márcia de Cássia Comes, para falar sobre o
"Enfrentamento da violência contra as mulheres".

A Sra. Márcia de Cássia Comes - A coordenação e as relatoras
acataram todas as propostas que chegaram. Como não apareceu
questão polêmica, entrarão todas as propostas que foram acrescidas
nos programas e nas ações. Destacaremos uma única questão, que
foi encaminhada pela Sílvia Raquel e entrará nas propostas gerais -
teremos de articulá-la com a da saúde: é a da garantia da visita íntima
às mulheres que estão nas penitenciárias. As mulheres ainda não têm
esse direito. Sabemos que essa é uma questão polêmica, portanto,
entrará nas, propostas gerais. Todo o restante apresentado entrará
nas devidas ações e propostas para o plano.

Com relação à criação do órgão estadual previsto no item 176 do
nosso relatório de propostas, a idéia é de que a proposição
apresentada no item 3, na primeira folha, do tema "Enfrentamento da
violência contra as mulheres", substitua aquele e entre como proposta
geral do fórum técnico, como disse no início.

Daqui a pouco, lerei o documento que também se refere às
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propostas específicas do "Enfrentamento da violência contra as
mulheres". Com relação à terceira ação, para a qual não havia
proposta, informo que foram sugeridas três propostas, que serão
acrescidas. Peço-lhes que prestem bastante atenção. Apresentarei o
documento em PowerPoint, para que possam acompanhá-lo, pois ele
será aprovado por aclamação. Está nas propostas gerais do
enfrentamento. Não temos PowerPoint. Não há problema.

Esse documento será levado ao Tribunal por intermédio de uma
comissão composta por 10 pessoas. Não discutirei aqui quais as
pessoas que a comporão. A minha proposta é que realizemos uma
reunião na semana que vem, para definir os serviços da rede, as
representantes dessa comissão e também dos movimentos sociais.
Propomos que uma parlamentar desta Assembléia Legislativa
componha essa comissão de 10 representantes, para que façamos
chegar ao Tribunal esse documento, caso seja aprovado. (- Lê:)

"Ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Hugo Bengtsson.

Em cumprimento à deliberação da Plenária Final do Fórum Técnico
de Políticas para Mulheres, realizado nos dias 10 e 11/8/2006, na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, encaminhamos a
V. Exa. solicitação para a criação, nos Municípios de Minas Gerais,
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para
que possam ser viabilizadas as ações e para o julgamento de
processos cíveis e criminais das mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.

A criação dos Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher
cumpre exigência da Lei & 11.340, de 7/8/2006 (Lei Maria da Penha),
que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8Q do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; também
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de
Execução Penal e dá outras providências.

A Lei n9 11.340, de 7/8/2006, recebeu o nome de Maria da Penha
por ser uma justa homenagem à militante dos direitos das mulheres,
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que, por duas vezes, foi vítima de tentativa de assassinato pelo
marido. Por causa disso, ela ficou paraplégica, mas o agressor só foi
punido 19 anos e 6 meses depois, assim mesmo com uma pena de
apenas dois anos de reclusão. Em decorrência da impunidade, em
2001, o Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão em
relação à violência doméstica pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos.

A lei, que entrará em vigor dentro de 45 dias a partir da data de sua
publicação, possibilita que agressores sejam presos em flagrante ou
tenham sua prisão preventiva decretada e proíbe a aplicação de
penas pecuniárias, pelas quais os agressores eram condenados ao
pagamento de multas ou cestas básicas. A pena de detenção para os
crimes de violência doméstica triplicou: era de seis meses a um ano e
passou para três meses a três anos.

Diante da importância que tem essa lei para a prevenção, punição e
erradicação da violência contra as mulheres em nosso país, e
principalmente pela impunidade de seus perpetradores, e sabendo do
compromisso deste órgão em fazer cumprir tal prerrogativa, contamos
com o comprometimento das autoridades responsáveis para fazer
cumprir as reestruturações necessárias e exigências legais para sua
aplicabilidade no Estado de Minas Gerais.

Para tanto, sugerimos, durante o processo de instituição dos
juizados, uma articulação desse egrégio Tribunal com outros órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil envolvidos com o
tema, para melhor enfrentamento de tão grave fenômeno social - o da
violência contra as mulheres.

Participantes do Fórum Técnico de Políticas Públicas para as
Mulheres.

Belo Horizonte, 11/8/2006."
A proposta é por aclamação, se concordarmos com o documento

que está redigido.
A Sra. Isabel Braga - Meu nome é Isabel Braga, de Varginha.

Gostaria que fosse colocado, no lugar de "Municípios", em todas as
comarcas de Minas Gerais".

A Sra. Márcia de Cássia Gomes - A proposta está aceita. Será por
aclamação? Vamos bater palmas para registrar mais uma vitória. (-
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Palmas.)
A Sra. Presidente - Vamos passar para o segundo grupo de

trabalho. Para agilizar os trabalhos, estamos passando tudo em
revista. Reservamos os temas polêmicos para a apreciação final.

A Sra. Sônia Maria Nascimento França - As considerações são
muito pequenas. Apresentarei as sugestões porque, nas propostas,
são necessárias apenas mudanças de palavras.

Sugestões que não estavam incluídas nas propostas: o primeiro
emprego estadual. A lei já está em vigor, mas como não é
devidamente explicada, os empresários não se interessam em
disponibilizar vagas. Infelizmente a lei não decolou. Que seja feita
uma revisão da lei para atingir alunos do ensino fundamental na idade
de 16 a 24 anos.

O primeiro emprego federal existe, mas também não há divulgação.
A sugestão é muito relevante: reinserção no mercado de trabalho;
união da tecnologia jovem, primeiro emprego, com a experiência e
maturidade; redução da jornada de trabalho nas metalúrgicas;
extinção da concessão de licenças médicas com altas programadas;
implementação e ampliação de estudos, diagnósticos, projetos,
programas, medidas e atividades relativas ao adoecimento das
professoras, de modo a prevenir e eliminar problemas e estabelecer
medidas que garantam o bem-estar e a saúde dessas profissionais.

A última sugestão diz respeito a uma lei estadual de economia
popular solidária, aprovada por esta Assembléia, mas que precisa ser
sancionada pelo Governador. A 1 Conferência Estadual de Economia
Solidária, realizada no Município de Contagem, nos dias 2, 3 e
4/6/2006, encaminhou abaixo-assinado justificando a urgente
regulamentação. Este fórum técnico referenda a necessidade desse
encaminhamento. Na verdade, isso é um pedido de regulamentação
de lei. São essas as sugestões. Obrigada.

A Sra. Thereza Christina Diniz - Citarei as sugestões em cada item.
No item 61, existe a sugestão de inclusão, em programas de
habitação, em caráter de urgência, de mulheres vítimas de violência
de gênero. No item 62, com relação a famílias que tenham filhos
menores ou com trabalho comprovado, não informal, a sugestão é que
se inclua a expressão "e sem trabalho". No item 63, a Vereadora
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sugeriu a criação de uma emenda parlamentar propondo a destinação
de 1% do ICMS para investimento em habitação urbana e rural.
Suprimimos o item 65 e acrescentamos no item 71 "lavanderias
coletivas". Os itens 95 e 96 serão condensados. No item 99,
acrescentamos, como sugestão, "em todo o Estado de Minas Gerais".
Esse item propõe a criação, pelo órgão competente, de um banco de
dados somente sobre as pequenas produtoras rurais do Baixo
Jequitinhonha. Foi acrescentado "em todo o Estado de Minas Gerais".
Essas foram as sugestões anotadas.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Elizabeth Trotta.
A Sra. Elizabeth Trotta - Ao registrarmos todas as sugestões,

relacionando-as com o número de cada item, verificamos que todas
estão sendo beneficiadas. Se for necessário, verificaremos item por
item, mas acredito que isso não será preciso, porque se trata apenas
de acrescentar ou mudar um termo. Reservamos os três últimos, que
são mais polêmicos, para discutirmos.

A Sra. Marta Alice Venâncio - Elizabeth, eu não diria que são
polêmicos, mas que devem ser esclarecidos.

O item 121 propõe a ampliação da oferta de mamografia,
garantindo-se que os Municípios adquiram mamógrafos. Ocorre o
seguinte: mamograf ias são feitas em nível de atenção secundária. Os
Municípios são responsáveis pela atenção primária. A atenção
secundária é de responsabilidade das microrregiões. O que o
Município tem de ter é a garantia de acesso à mamografia.

Foi apresentado ontem, embora de maneira rápida, que cada
microrregião do Estado terá um centro de referência de saúde sexual
e reprodutiva, onde haverá um mamógrafo. Até o fim do ano, talvez
não estejam inaugurados, mas já estão em construção 27 centros. Ao
longo dos próximos anos, outros serão construídos. Haver um
mamógrafo num Município de 2 mil pessoas, por exemplo, ou de 5 mil
habitantes, realmente é impossível, porque não teremos lá nem a
pessoa que vai fazer esse tipo de análise nem o aparelho.

Quanto à regularização da implantação, em todos os hospitais do
SUS e hospitais conveniados, de serviço gratuito de laqueadura de
trompa para gestante de alto risco, já existe legislação estadual sobre
isso, e não é necessário que ela seja gestante de alto risco. A lei
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abrange todas as mulheres que preenchem alguns requisitos: ter mais
de 25 anos, dois filhos, etc. Para poder fazer a laqueadura, o serviço
tem de contar com o obstetra, com o ginecologista, e são necessários
alguns requisitos. Tudo isso está estabelecido na legislação. Aqui está
dito até que seria no caso de mulheres de baixa renda, que tenham
mais de seis filhos. Não é necessário nem que ela tenha seis filhos;
acima de dois já pode ter acesso. Na cidade onde não há esses
hospitais, o gestor municipal tem de garantir o acesso à laqueadura. E
o hospital tem de estar credenciado, para resguardar a qualidade do
atendimento. Isso é algo que já existe, então.

Quanto à elaboração de projeto de assistência à mulher presa ou
encarcerada para a construção de prisão-maternidade, item 127, isso
está garantido também no 111. Quando se fala em prisão-
maternidade, são duas estruturas muito complexas. Se se fizesse uma
pesquisa em relação à demanda dessa necessidade... Ontem foi dito
que não existe nem necessidade de extensão do atendimento às
adolescentes privadas de liberdade por força de lei, porque não existe
essa demanda. A prisão-maternidade está contemplada no 101, com
a adequação da atenção à saúde da detenta nos períodos de
gestação e amamentação nos presídios femininos, e também no 127,
com a elaboração de projeto de assistência à saúde da mulher presa
ou encarcerada, que contemple a implementação de unidades
similares aos Cieps e Apacs, com estrutura organizada, em parceira
com fundações e entidades do terceiro setor.

Sentimos necessidade de esclarecer esses três itens, mas o mais
polêmico de todos não chegou à Mesa. A proposta relativa à
descriminalização do aborto não chegou até nós.

A Sra. Presidente - Vamos apreciar o relatório depois da parte da
educação inclusiva. Vamos ler as opiniões sobre esse assunto, podem
ficar tranqüilas. A relatora do tema é a Prol a. Magda Chamon. Depois
retomaremos o debate das duas opiniões.

A Sra. Magda Chamon - Sobre a questão da educação, o que veio à
Mesa foi apenas a proposta de se complementar, solicitando-se
algumas especificações, principalmente em relação às creches.

Há quatro em relação às creches. O item 165 já foi acolhido, ou seja,
a substituição da expressão 'deficiente" por "portadores de
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necessidades especiais'. Há a questão dos livros didáticos. A nossa
colega sugere que isso não seja em geral, mas que se especifiquem
os tipos de livro didático que discriminam o trabalho da mulher. Essa
questão foi muito bem aceita. Há também a inserção da importância
da raça negra nos currículos escolares, que foi muito bem acolhida.
Portanto, estão todas contempladas. Será apenas uma questão de
organização de escrita.

A Sra. Presidente - Restaram, para a fase final, o debate e a
apreciação de como trataremos a única questão polêmica. A comissão
organizadora está verificando como registrar as opiniões acerca disso.
Concederemos a palavra às pessoas que querem defender a
manutenção do apoio à lei e às companheiras que querem a retirada
do item. Neste fórum, não cabe votação. Faremos um
encaminhamento, registrando as opiniões aqui apresentadas. Logo
depois da aprovação dos relatórios, a Delegada Maria Olívia fará um
esclarecimento.

Para a defesa da manutenção do item 145 como ele está, com a
palavra, a Sra. Neusa Meio.

A Sra. Neusa Meio - Essa proposta está assinada por mim; por
Dehonara e Adria Ferraz, da Marcha Mundial de Mulheres; Ivone
Mendes; Márcia de Castro, da Coordenadoria de Mulheres de Belo
Horizonte; Lourdinha, do Sindicato dos Fiscais; Adelino, de Juiz de
Fora; Eunice e Ana Maria.

Achamos que uma proposta que foi aprovada em um fórum mais
amplo como este não pode ser retirada do documento. O aborto no
Brasil é legal para as mulheres que podem pagar. Quem sofre com a
legislação vigente do aborto, essa legislação punitiva, que coíbe o
aborto, são as mulheres pobres, que, muitas vezes, não têm acesso à
informação e ao tratamento adequado de saúde. Na maioria dos
casos, fazem o aborto de forma insegura, utilizando instrumentos que
perfuram o útero, ou então se submetem a pessoas incapazes, que as
colocam em risco de morte. A legalização do aborto no Brasil é uma
questão de justiça social, de direitos humanos, porque mulheres
sofrem com a gravidez indesejada sem ter acesso ao atendimento
adequado.

0 aborto é um direito da mulher em razão da autonomia com relação



452

ao próprio corpo. A mulher deve poder submeter-se ao aborto, tendo
em vista os altos níveis de mortalidade materna acarretados por
aborto ilegal.

Existe um projeto tramitando no Brasil, com o apoio do Movimento
de Mulheres do Brasil inteiro, que foi encaminhado pela Secretaria
Nacional de Políticas para Mulheres, num ato corajoso da Secretária.
Trata-se de um projeto que poderá diminuir o sofrimento das mulheres
em razão da gravidez indesejada.

A gravidez é carregada de preconceito em todos os aspectos. As
mulheres que não têm filhos sofrem preconceito, assim como as que
têm e as que estão em situação de gravidez indesejada. Acreditamos
que estas últimas têm o direito de recorrerem ao aborto. Além do
mais, o Estado precisa garantir um atendimento adequado a essas
mulheres.

Por tudo isso, defendemos a legalização do aborto no Brasil e
esperamos que este fórum técnico tenha a sensibilidade de
compreender que as mulheres são diferentes. Eu ou qualquer outra
mulher podemos não querer fazer aborto, mas isso não quer dizer que
temos o direito de desrespeitar a vontade daquelas que assim o
queiram. E preciso que essas mulheres sejam respeitadas no seu
direito e desejo.

A legalização do aborto no Brasil é uma questão de vida que
precisamos garantir. Por isso esperamos que este fórum tenha a
sensibilidade de garantir e defender mais esse direito para as
mulheres no Brasil. Obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a companheira que defenderá a
retirada. Duas opiniões serão registradas; por isso, mais uma vez,
estamos dando a palavra a ela. Tudo isso para que possa haver
direitos iguais. O tempo está sendo computado.

A Sra. Rosângela Di Lorenzo BeIlo - Meu nome é Rosângela. Sou
Promotora de Justiça da Comarca de Três Corações.

Reconhecemos que as mulheres pobres são as mais prejudicadas,
já que se utilizam do aborto sem a devida assistência médica.
Sabemos dessa realidade.

No sistema de saúde existem possibilidades e alternativas de
prevenção da gravidez, como, por exemplo, a laqueadura de trompas,
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que não chegam a essas mulheres, motivo pelo qual têm de lançar
mão de um recurso extremo, que é o aborto. Trata-se de um recurso
violento, que tira a vida do nascituro e que também traumatiza muito a
mulher.

O aborto não é uma brincadeirinha. Uma senhora que acabou de me
procurar teme que, com a sua liberação, o aborto se torne um
comércio nas clínicas.

Tememos que políticas públicas mal-intencionadas, no futuro,
incentivem o aborto justamente na classe pobre e nas populações
negras, como forma de diminuir essa demanda. Isso já aconteceu, há
30 anos, com as mulheres que foram esterilizadas, maciçamente. Um
estudo sério sobre isso foi elaborado pela grande socióloga Berquó,
de São Paulo, fazendo essa denúncia. Se começarmos a suprimir a
vida do nascituro, daqui a pouco suprimiremos a vida dos velhos, dos
doentes e, sabe Deus, dos negros, porque essa política se voltará
contra os pobres. O aborto legalizado é uma violência contra a vida. A
Constituição o proíbe, garante a vida de todos e do nascituro também,
por motivos humanitários, legais e constitucionais.

A Sra. Presidente - Obrigada. Para garantir a democracia, ouviremos
a defesa da implementação do aborto. Imediatamente, passaremos
para o encaminhamento. Queremos lembrar que a Delegada, Dra.
Olivia, tem um encaminhamento a fazer logo após a fala da Dehonara.

A Sra. Dehonara de Almeida Silveira - Sou Dehonara, da Marcha
Mundial de Mulheres. Defendo o projeto de descriminalização do
aborto e sua legalização, porque hoje, em nosso país, o aborto é uma
realidade. As mulheres das diversas classes sociais - não apenas as
pobres - fazem o aborto. Queremos que as mulheres possam fazer o
aborto de forma tranqüila, que não ponham em risco a sua saúde.

Hoje, o aborto é a 4 causa de mortalidade materna, fora os sub-
registros. Há muitas mulheres que foram consideradas mortas por
hemorragia, mas foi conseqüência de abono malfeito. Essas mulheres
chegam aos hospitais em condições precárias, com infecção,
hemorragia e, às vezes, são mal atendidas. Queremos a legalização
do aborto para que as mulheres que tomaram essa decisão difícil,
desesperada, tenham atendimento médico. Ela não foi feliz no
processo de prevenção da gravidez e tomou uma decisão difícil.
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Ninguém faz opção pelo aborto por brincadeira, por comércio. Mas é
uma decisão difícil, individual, pessoal; muitas vezes, essas mulheres
pensam na vida delas. Não podemos continuar com essa hipocrisia,
pois o aborto é uma coisa que acontece.

As mulheres que têm dinheiro vão para as clínicas e pagam
R$2.000,00, R$3.000,00 pelo aborto. Isso é comércio. Ao se legalizar,
esse comércio acabará, porque as mulheres poderão fazer o aborto
pela rede pública. Hoje há várias clínicas que cobram R$2.000,00 pelo
aborto. Quem tem dinheiro o faz bem-feito, sem conseqüências para a
sua saúde; quem não tem faz nas clínicas de fundo de quintal, com
talo de mamona, agulha de croché, vai parar nos hospitais e morre de
hemorragia. É isso que queremos evitar com a descri minalização do
aborto.

Acho que as pessoas, por questões de fundo religioso, não podem
proibir ninguém de fazer o aborto. Vamos respeitar. O projeto de lei de
descriminalização do aborto respeita as convicções individuais e
religiosas de cada pessoa. O que não podemos é impor nossas
convicções religiosas a todas as pessoas. Muitas mulheres que têm
convicções religiosas - são católicas, muçulmanas, crentes ou
espiritas - praticam o aborto e vivem com o sentimento de culpa.
Queremos legalizar o aborto, inclusive para que essas mulheres
tenham apoio psicológico para superar essa dor, essa perda, que o
mito da maternidade provoca em todas as mulheres.

Acho importante acabar com a hipocrisia de achar que podemos
impor nossa convicção religiosa a toda a sociedade e que o aborto
deixará de existir. Ele sempre foi feito e continua sendo feito, mas
queremos que seja com assistência digna para as mulheres.

A Sra. Presidente - Conversamos com a Coordenação e a Comissão
e consideramos o seguinte: o bloco de propostas consensuais estará
presente no relatório e tem a força do consenso. O relatório registrará,
à parte, as duas opiniões acerca dessa questão. Do relatório
constarão as opiniões divergentes das companheiras. Ele tem a
obrigação de registrar os diferentes pontos de vista, embora não o
taça como uma proposta, já que houve consenso sobre o assunto.
Mas o debate aqui travado será registrado. Não podemos aceitar essa
proposta, já que ela não foi aprovada por consenso. Esse é o nosso
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encaminhamento.
A Sra. Neusa Meio - Deputada, concordamos com esse

encaminhamento, mas proponho acrescentar um item em que se
oriente o Estado, no que diz respeito às áreas que tratam da saúde da
mulher, para que se abra e amplie o espaço de debate a respeito do
aborto, a fim de que todos possam ser ouvidos a respeito do assunto
e possamos chegar a uma proposta consistente e com relação à qual
houve pacto.

A Sra. Presidente - Mantemos o encaminhamento porque, como
todo o relatório já foi apreciado e aprovado, não poderíamos incluir
item novo, que não fez parte dos debates dos grupos. Mantemos o
encaminhamento pelo registro do debate. Quando do processo de
discussão do relatório, faremos referência a sua orientação.

Alguma questão a respeito desse problema? (- Pausa.)
Este documento será refeito, e separaremos as recomendações ao

Movimento de Mulheres; os pleitos aos governos federal, estadual e
municipal; e encaminharemos à Seplag o que for relativo ao Estado, a
fim de que absorva as modificações apresentadas. A Secretaria de
Planejamento, por meio de sua Secretária, Renata Vilhena, fará o
lançamento do plano estadual, do qual constarão apenas as questões
consensuais. Logo que termine o processo eleitoral, estaremos
presentes no lançamento do plano estadual, para o que contamos
com a presença de todos vocês, na busca de uma conquista efetiva
no tocante ao direito das mulheres.

Surgiu uma polêmica num dos grupos acerca de situação ocorrida
em uma das delegacias do interior. Houve uma solicitação, por parte
da Dra. Olívia, de vir aqui para se pronunciar a respeito da questão.

Aqui houve um grande avanço, um esforço de entendimento, e, com
esse espírito, marchamos para o crescimento. Com a palavra, a Dra.
Olivia.

A Sra. Olívia de Fátima Meio - Boa tarde a todos. Aproveito a
oportunidade para parabenizar os que estão presentes neste evento,
um grande avanço, um grande passo, pela dedicação na condução
dos trabalhos. Parabenizo todas as coordenadoras de grupos.

Acredito que vamos obter muito sucesso. Estou aqui atendendo a
um pedido de uma colega, Delegada de Polícia, Irene, da Delegacia
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de Mulheres de Ipatinga. Seu nome foi citado ontem, de forma
ofensiva e amoral, ferindo sua ética profissional. Ela tomou
conhecimento do fato e me telefonou hoje cedo, reivindicando, como
direito de resposta, a leitura deste documento que me foi enviado por
fax. (- Lê:)

"Ipatinga, 11/8/2006.
Cara Deputada Jô Moraes e demais participantes do Fórum da

Mulher.
Venho, por meio desta, esclarecer que os fatos a mim imputados na

data de ontem, nesse fórum, pela Sra. Glaysa Moema, são
inverdades. Já existe um inquérito policial que apurou as denúncias
feitas pela citada senhora, sendo que não restaram provados os fatos
por ela apontados. O assédio sexual que ela noticia ocorreu na cidade
de Caratinga (MG), e é só por isso que nossa Delegacia de Mulheres
de Ipatinga não cuidou do seu caso. Ressalto que já apresentei
notícia-crime contra Glaysa, por denunciação caluniosa e calúnia.
Pleitearei indenização por reparação de danos contra a citada,
reafirmando que sou profissional renomada e zelosa de minha
honrada função. Jamais praticaria os crimes desonestos que a Sra.
Glaysa me imputa. Se ontem ela se portou como vítima nesse
Plenário, hoje me coloco na mesma condição, uma mulher sentindo-
se profundamente violada em sua dignidade e honra. Assim, solicito-
lhe a leitura do presente, bem como que se faça constar em ata deste
importante evento este documento.

Irene Angélica Franco e Silva, Delegada de Polícia Civil.
Ipatinga-MO."
Essa senhora reclama que teria ido até a Dra. Irene e que esta não

lhe deu atenção, não quis pegar sua denúncia. A Dra. Irene justifica,
dizendo que não pegou sua denúncia porque não era da sua cidade.
Em razão disso, ela a encaminhou a Caratinga, orientando-a como
proceder.

A Sra. Presidente - Consideramos que, na democracia, o direito à
defesa é respeitado. Lamentavelmente, a Glaysa não está aqui.
Acredito que sairemos daqui caminhando mais pelo entendimento de
como construir, resolver e apurar os fatos.
PROPOSTAS APRESENTADAS NO FORUM TÉCNICO POLITICAS
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PÚBLICAS PARA A MULHER
GRUPO TEMÁTICO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA

AS MULHERES
Combate à violação dos direitos humanos (prevenção em relação à

violência doméstica e sexual)
1 - Formação de um banco de dados unificado sobre a violência

contra as mulheres, reunindo informações do Instituto Médico-Legal,
Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos, sendo esses dados
disponibilizados para toda a rede de enfrentamento da violência contra
as mulheres.

2 - Desenvolvimento de ações centralizadas, com integração das
ações das polícias e demais órgãos de segurança pública, da Justiça,
do Ministério Público, da Defensoria Pública e das áreas social e de
saúde.

3 - Garantia de visitas íntimas às mulheres encarceradas.
4 - Criação de órgão fiscalizador (independente da estrutura

prisional) do tratamento dados às mulheres encarceradas, a fim de
garantir os seus direitos (revisão de pena, direitos das mulheres
grávidas, etc.)

Assistência e proteção às vítimas de crimes violentos e a seus
familiares

5 - Garantia, no orçamento, de recursos para serviços de
atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência.
6 - Adoção da perspectiva de gênero na escolha dos(as)

profissionais que irão trabalhar em todos os serviços de atendimento
às mulheres vítimas de violência.

7 - Inclusão, no âmbito dos atendimentos prestados nos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social - Creas -, do público
de mulheres vítimas de violência.

8 - Implantação de um abrigo de passagem, com atendimento 24
horas, para mulheres em situação de violência de gênero e para seus
filhos, estabelecendo-se critérios de funcionamento, como gestão
participativa entre instâncias públicas municipais e estaduais e
dotação orçamentária específica.

9 - Implementação do disposto na Lei Federal n 2 11.340, de
7/8/2006 - Lei Maria da Penha -, que cria mecanismos para coibir e
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prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres
em situação de violência doméstica e familiar.

10 - Criação de serviço de atendimento à mulher vítima de violência
nos Municípios do Estado.

Assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso ou
exploração sexual

11 - Articulação dos serviços especializados de atenção à mulher
com o serviço especializado de atenção às crianças vítimas de
violência sexual - Projeto Sentinela -, garantindo-se a criação desses
serviços onde eles não existirem.

12 - Criação de uma comissão composta por representantes do
poder público e da sociedade civil, principalmente de Conselhos
Tutelares e de movimentos de defesa dos direitos da criança e do
adolescente, para acompanhar a criação e a implementação dos
Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e dos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social - Creas - no Estado.

13 - Estímulo à criação de comissões municipais de enfrentamento
da violência sexual contra crianças e adolescentes e fortalecimento
daquelas já criadas.

Assistência jurídica e psicossocial às mulheres em situação de
violência

14 - Ampliação do número de Defensorias Especializadas,
manutenção daquelas já existentes e capacitação permanente das
equipes multidisciplinares.

15 - Designação de um(a) defensor(a) para atender
preferencialmente as mulheres vítimas de violência nos Municípios
onde não houver Defensoria Especializada e atuarem quatro ou mais
defensores(as), e implementação de serviço psicossocial destinado a
mulheres em situação de risco.

16 - Implantação de Defensorias Públicas Especializadas nas
comarcas em que elas ainda não existam ou estejam desativadas,
com a realização de concurso público, se necessário.

17 - Criação de infra-estrutura para garantir o acompanhamento das
vítimas por defensor(a) público(a) durante todo o processo criminal,
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conforme dispõe o art. 28 da Lei Federal & 11.340, de 718/2006 - Lei
Maria da Penha.

18 - Oitiva das vítimas, pelo juiz, sem a presença do agressor.
Investigação de crimes contra a mulher
19 - Atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana, nas

Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher.
20 - Implantação, nas Delegacias Especializadas de Crimes contra a

Mulher, de serviço de assistência social, cujas atribuições estarão
adstritas ao primeiro acolhimento e encaminhamento aos serviços da
Rede de Proteção à Mulher.
21 - Implantação da Norma Técnica de padronização das

Delegacias Especializadas de Mulheres em situação de violência, com
garantia de infra-estrutura mínima para seu funcionamento - sede
própria, equipe, escrivã, etc.

22 - Criação de Delegacias Especializadas de Crimes Contra a
Mulher em cidades com mais de 25 mil habitantes e garantia de, pelo
menos, uma Delegacia em cada cidade-pólo das macrorregiões, que
sirva de referência regional para os demais Municípios.

23 - Levantamento do número de Delegacias existentes e
verificação do estado em que se encontram, garantindo-se a sua
adequação.

24 - Reabertura das Delegacias de Crimes contra a Mulher
desativadas, como as de Venda Nova e do Barreiro, em Belo
Horizonte, de Varginha e de Congonhas.

25 - Capacitação, formação e sensibilização, na perspectiva de
gênero, dos(as) profissionais que trabalham no atendimento às
mulheres vítimas de violência, para garantir a integridade física e
morai da mulher.
GRUPO TEMÁTICO AUTONOMIA E IGUALDADE NO MUNDO DO

TRABALHO
Inserção e qualificação da mulher para o trabalho
26 - Criação de cursos profissional izantes e de projetos educativos

de acompanhamento e reforço escolar, por um período mínimo de
dois anos, para mulheres egressas de penitenciárias e adolescentes
egressas do sistema sócio-educativo.

Incentivo ao trabalho das mulheres em cooperativas
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27 - Instituição de rubrica própria para o Projeto Mais Mulher: No
Cooperativismo e incorporação permanente dele na política estadual
para as mulheres.

Outras propostas para o grupo temático
1 - Gênero, escolaridade e mercado de trabalho
28 - Extinção da Emenda à Constituição n Q 20, que não permite o

acúmulo de cargos para técnicos educacionais, já regulamentada para
a categoria de médicos e profissionais da saúde.

29 - Ampliação do Programa Vocação, que atinge alunos do ensino
fundamental na idade de 16 a 24 anos, nas áreas urbanas e rurais

2 - Gênero, desenvolvimento social e cidadania
30 - Ampliação da participação das mulheres rurais nas políticas

públicas, a partir de suas demandas específicas.
31 - Promoção de ações junto aos meios de comunicação de

massa - em especial nas telenovelas -, para eliminar o estereótipo da
mulher negra, apresentada sempre no lugar de submissão ao homem
e à mulher branca.

32 - Promoção, na zona rural, de campanhas de conscientização
dos direitos da mulher em situação de violência doméstica.

3 - Qualificação social e profissional para mulheres
33 - Estabelecimento de parcerias entre órgãos públicos municipais

e estaduais, visando à promoção de estudos, pesquisas, capacitação
e profissionalização direcionadas às trabalhadoras em geral e, em
especial, às trabalhadoras rurais.

34 - Ampliação dos cursos de qualificação profissional, através do
Fundo do Amparo ao Trabalhador - FAT, para os desempregados(as)
acima de 40 anos, com vistas à reinserção no mercado de trabalho.

35 - Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional com
uma metodologia que inclua princípios de economia solidária, com
enfoque de gênero e raça, fortalecendo a auto-estima das mulheres e
a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

36 - Implantação de programas e projetos de inclusão social e digital
da mulher.

37 - Implementação de cursos profissionalizantes gratuitos para as
empregadas domésticas e as trabalhadoras rurais.

38 - Orientação da mulher qualificada e encaminhamento para sua
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colocação no mercado de trabalho.
39 - Desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem à mulher

negra ocupar profissões que estimulem seu aperfeiçoamento, de
modo a evitar que ela se imobilize nas profissões que exigem pouca
ou nenhuma escolaridade.

40 - Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional com
uma metodologia que inclua princípios de economia solidária, com
enfoque de gênero e raça, fortalecendo a auto-estima das mulheres e
a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

4 - Iniciativas de auto-emprego, trabalho por conta própria,
cooperativas e pequenos empreendimentos

41 - Ampliação do acesso a terra, equipamentos e infra-estrutura,
com enfoque de gênero.

42 - Regulamentação da Lei n2 15.028, de 2004, que institui a
Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado
de Minas Gerais - Pefeps.

5 - Proteção social e inspeção do trabalho, da saúde e da segurança
43 - Intervenção, junto ao INSS, para que doenças como LER e

Dort, que acometem muito as mulheres, sejam reconhecidas como
doenças ocupacionais.

44 - Manutenção do tempo de contribuição e da idade para
aposentadoria previstos para as mulheres, tendo em vista a dupla
jornada feminina.

45 - Revisão, pela Previdência Social, dos critérios de classificação
de doenças ocupacionais, incluindo entre elas as doenças mentais.

46 - Criação de mecanismo para a erradicação do trabalho escravo,
principalmente no campo, intensificando as ações que já vêm sendo
desenvolvidas, bem como a erradicação do trabalho infantil e a
proteção ao trabalhador adolescente.

47 - Articulação de programas sociais definidos no Suas para
mulheres e crianças em situação de rua, com vistas à sua
implementação.

48 - Criação de grupos de discussão, especialmente femininos,
sobre o aumento da licença-maternidade de quatro para seis meses,
esclarecendo-se todos os aspectos positivos e negativos.

49 - Efetivação de programas específicos para inclusão no mercado
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de trabalho das mulheres vítimas de violência doméstica, observando-
se suas peculiaridades (filhos menores, idade, nível de escolaridade e
qualificação profissional).

50 - Revisão da jornada de trabalho das profissionais de
"telemarketing", com vistas a assegurar sua saúde mental.

51 - Implantação de, no mínimo, três pausas, na jornada de trabalho
de seis horas das trabalhadoras em teleatendimento, em sua maioria
jovens em primeiro emprego, visando à redução de seu afastamento
no mercado de trabalho: em razão de transtornos mentais
relacionados com suas tarefas, e reconhecimento desses transtornos
como doença de trabalho.

52 - Aplicação da regulamentação técnica do trabalho dos(as)
profissionais de "telemarketing" ('vide" Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho n 9 17).

53 - Extinção da concessão de licenças médicas com altas
programadas, para evitar o retorno de trabalhadoras(es) ainda
doentes ao serviço.

54 - Promoção de campanhas educativas para assegurar a
percepção de, pelo menos, um salário mínimo às trabalhadoras rurais
e para garantir a igualdade de salários entre homens e mulheres no
meio rural.

55 - Realização, pelo governo, de campanha para acabar com a
informalidade do trabalho rural, visando a garantir os direitos de todos
os assalariados(as).

56 - Criação de mecanismos para garantir o acesso dos(as)
assalariados (as) rurais aos direitos previdenciários.

57 - Aumento da fiscalização em fazendas, principalmente naquelas
com maior número de trabalhadores e com contratos irregulares.

58 - Aplicação da lei que proíbe o trabalho da mulher grávida em
ambientes que utilizam agrotóxicos; remanejamento da mulher nessas
condições para atividades menos penosas.

59 - Divulgação e promoção de campanhas de prevenção contra o
assédio e abuso sexual nas zonas rurais.

60 - Implementação e ampliação de estudos, diagnósticos, projetos,
programas e atividades relativas ao adoecimento das professoras, de
modo a prevenir e eliminar esse problema, bem como de medidas que
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garantam o bem-estar e a saúde dessas profissionais.
61 - Inclusão, na Política Estadual para as Mulheres, dos projetos

"Economia Solidária" (tendo como órgão gestor a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes) e "Minas Artesanal" (tendo como
órgão gestor a Secretaria de Agricultura).

62 - Apoio à regulamentação da atividade das profissionais do sexo,
que já têm um código no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO),
para fins de registro em Carteira de Trabalho e benefícios do INSS,
tanto como trabalhadoras registradas quanto como autônomas.

GRUPO TEMÁTICO DIREITOS DA MULHER A TERRA E A
MORADIA

Direito da mulher à moradia
63 - Garantia de recursos, no Fundo Estadual de Habitação, para

atendimento a programas habitacionais nos meios urbano e rural.
64 - Criação de linhas de crédito específicas para mulheres chefes

de família.
65 - Garantia de titulação de propriedade e de crédito para as

mulheres.
66 - Criação de seguro social para habitação popular, em caso de

separação ou abandono pelo chefe da família.
67 - Inclusão em programas de habitação, em caráter de urgência,

de mulheres vítimas de violência de gênero.
68 - Criação de mecanismos legais para impedir que mulheres

chefes de família que tenham filhos menores sejam despejadas de
imóvel financiado.

69 - Alteração da Lei n Q 11.830, de 6/7/95, a fim de destinar 1% do
ICMS para investimento em habitação urbana e rural.

70 - Elaboração de projetos de assentamento e habitação popular
com garantia de estrutura mínima para famílias com filhos.

71 - Incentivo à instalação de creches e lavanderias populares nos
conjuntos habitacionais já implantados.

72 - Criação de mecanismos de incentivo a investimentos em
habitação popular, por meio da Lei Robin Hood, aumentando-se a
quota de participação no ICMS para o Município que,
com provadamente, investir em habitação popular.

73 - Garantia, por meio de instrumento legal, da possibilidade de
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titulação conjunta para o homem e a mulher nos programas de
moradia urbana, nos moldes da Portaria flQ 98112003 do Incra.

74 - Criação de projeto de mutirão como forma de racionalizar os
custos da obra, com gestão financeira delegada à mulher, e ampliação
desse projeto para as cidades do interior.

75 - Elaboração de projetos para moradia de baixa renda em terras
estaduais urbanizadas, com prioridade para mulheres chefes de
família.

76 - Garantia, na aprovação de habitações populares, rurais e
urbanas, de espaço reservado para construção de creches,
lavanderias coletivas e áreas de lazer.

77 - Ampliação dos projetos da Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - Cohab - para as áreas rurais, como forma de
garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das famílias de baixa
renda.

78 - Consolidação, pelos governos federal e estadual, do programa
de construção e reforma de moradias, no campo e na cidade, com a
participação da sociedade civil desde sua definição, estendendo-se
também ao Banco do Brasil as atribuições até hoje exercidas pela
Caixa Econômica Federal.

79 - Criação de cartilhas e capacitação de lideranças para tratar de
questões relativas a financiamentos, ao acesso à moradia e a direitos
humanos.

80 - Realização, pelo Estado, de um diagnóstico regional de
materiais alternativos, a exemplo do bambu, para sua utilização em
construções.

81 - Criação de uma política estadual de financiamento para famílias
de baixa renda, considerando a renda "per capita'Ç com previsão de
seguro-desemprego.

Direito da mulher à terra
82 - Criação, pelo governo, de mecanismos de financiamento para

aquisição e reforma de moradia rural.
83 - Instituição de parceria entre o Incra e o governo do Estado para

fixação de um cronograma de assentamentos.
84 - Garantia de apoio financeiro e assistência técnica nos projetos

de assentamento para fins de reforma agrária.
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85 - Criação de linhas de crédito específicas para mulheres chefes
de família residentes em área rural.

86 - Garantia de titulação de terra e de crédito para as mulheres.
87 - Identificação e destinação das terras devolutas, para fins de

assentamento.
88 - Maior agilidade do lncra na regulamentação das terras

desapropriadas e nos assentamentos decorrentes da reforma agrária.
89 - Regulamentação das terras de pequenos posseiros ocupadas

sem titulação.
90 - Formação de um grupo permanente de monitoramento das

demandas por terras no campo e na cidade.
91 - Criação, pelo poder público, de projetos de incentivo á

agricultura urbana, autorizando a cessão, para grupos de mulheres
organizadas, de lotes vagos para a implantação de hortas
comunitárias, pequenas criações e outras atividades, garantindo-se o
apoio técnico institucional.

92 - Criação de mecanismos facilitadores de acesso para trabalhar a
terra, bem como para financiamento de moradia de interesse social
(habitação popular), para as mulheres chefes de família que vivem de
renda informal, sem vínculo empregatício.

93 - Ampliação do acesso à terra, por meio da reforma agrária e das
políticas públicas de crédito, garantindo-se educação, saúde,
habitação, infra-estrutura básica, assistência técnica, agregação de
valores à produção, mecanismos de comercialização e
sustentabilidade ambiental.

94 - Criação de um grupo de trabalho encarregado de estudar e
propor ao Ministério do Desenvolvimento Agrário -MDA- medidas para
simplificar e agilizar os procedimentos administrativos de titulação e
desapropriação de terras para fins de reforma agrária.

95 - Criação de um fundo de habitação popular para a agricultura
familiar, nos moldes da Lei Estadual n 9 5.113, de 1965, do Estado do
Paraná, que garanta recursos financeiros a cada família, por meio de
convênio com a Cohab.

96 - Desenvolvimento, pelos órgãos governamentais - MDA, Incra,
Ibama, Emater, Igam, etc. -, juntamente com os movimentos sociais e
sindicais, de um trabalho organizado em torno da educação e
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preservação ambiental, centrado na utilização correta dos recursos
naturais - solo, vegetação, água -, na perspectiva do desenvolvimento
sustentável.

97 - Priorização da regulamentação fundiária no Estado,
principalmente onde haja um número elevado de terras sem
documentação, para combater a grilagem nessas áreas.

98 - Atuação efetiva da Secretaria de Estado de Reforma Agrária e
ampliação dos recursos orçamentários destinados ao Instituto de
Terras - ter - para titulação e arrecadação de terras devolutas do
Estado.

99 - Garantia, para crianças do meio rural, de acesso a creches e
pré-escolas mantidas pelo poder público.

100 - Criação de creches, nos assentamentos rurais e urbanos,
voltadas para a educação infantil de qualidade.

101 - Estabelecimento, como forma prioritária de reconstituição de
direitos para as famílias de remanescentes de quilombolas e atingidas
por barragens, de reassentamento e titulação em terras que
possibilitem o desenvolvimento econômico, social e ambiental da
agricultura familiar, com infra-estrutura, moradia, apoio agrícola,
assistência técnica, garantindo um desenvolvimento sustentável e
permanente.

102- Criação, pelo órgão competente, de um banco de dados sobre
as pequenas produtoras rurais no Estado de Minas Gerais.

GRUPO TEMATICO SAUDE DA MULHER
Redução da mortalidade infantil e materna
103 - Garantia da ampliação da rede de atendimento a gestantes de

alto risco.
104- Atendimento priorizado para detentas grávidas e nutrizes, bem

como ações de prevenção de doenças, nos presídios femininos de
Minas Gerais.

105 - Cumprimento, por parte das maternidades e hospitais públicos
conveniados com o SUS, da norma que obriga a notificação de óbitos
maternos, objetivando reduzir as subnotificações.

Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis - DST - e aids
106 - Implantação de centros de referência em saúde sexual e

reprodutiva em todas as microrregiões do Estado.
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107 - Criação de grupos de discussão entre mulheres, nas
instâncias governamentais e não-governamentais, visando à
diminuição da incidência da DST-aids em mulheres.

108 - Doação de camisinhas às ONGs para serem distribuídas às
mulheres durante os trabalhos de sua formação e capacitação em
direitos sexuais e reprodutivos.

109 - Orientação, nos PSFs e PACs, sobre a prevenção de DSTs-
aids, dirigida aos trabalhadores rurais, especialmente aos jovens e às
mulheres.

Atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei
110 - Implementação do plano já existente para adolescentes em

conflito com a lei.
Saúde nas instituições de ensino
111 - Introdução nas instituições de ensino de temas sobre a terceira

idade, na perspectiva do envelhecimento saudável.
112- Realização de campanhas nas escolas municipais e estaduais,

no Dia Internacional da Mulher - 8 de março -, para discussão de
temas relativos à saúde da mulher.

113 - Discussão nas escolas dos temas: gravidez não planejada na
adolescência, riscos do uso indevido das drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, assédio e abuso sexual e assédio moral.

114 - Orientação nas Unidades Básicas de Saúde - UBS - sobre
planejamento familiar e informação sobre o acesso aos métodos
contraceptivos apropriados.

115 - Inclusão nos programas de ensino de temas que tratem do
recorte de gênero, etnia, orientação e diversidade sexual; distribuição
de material educativo sobre o assunto e capacitação dos professores
na temática étnico-racial.

Atençãô às vítimas de violência sexual
116 - Implementação no Estado da notificação compulsória de

violência contra a mulher, com formulário próprio, conforme previsto
pelos arts. 4°e 5 0 da Lei & 15.218, de 2004.

117- Implementação, pelo governo, de atendimento psicossocial em
toda a rede pública, às mulheres vítimas de violência doméstica e
sexual, incluindo as mulheres com transtorno mental e as mulheres
com deficiência.
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118 - Ampliação das ações do Centro de Testagem e
Aconselhamento - CTA - e do Projeto Sentinela aos Municípios com
maior ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Combate ao câncer de colo de útero e mamas
119 - Implantação de um programa estadual para o combate e o

controle do câncer de mama.
120 - Manutenção do financiamento do exame de Papanicolau no

Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação - Faec - até que se
comprove a diminuição da mortalidade por câncer de colo no Estado.

121 - Obrigatoriedade do exame das mamas na avaliação clínica
ginecológica.

122 - Ampliação da oferta de mamograf ia e ultra-sonografia pelo
SUS, bem como da faixa etária das mulheres atendidas por esse
serviço.

123 - Garantia de tratamento das mulheres com câncer cérvico-
uterino e câncer de mama por equipe multidisciplinar.

124 - Implantação de uma política de saúde que abranja o
diagnóstico precoce e o imediato tratamento do câncer de mama, bem
como de outros cânceres que acometem freqüentemente as mulheres.

Outras propostas para a saúde
125 - Capacitação dos profissionais da saúde, visando a uma

abordagem apropriada, que considere as especificidades das pessoas
com mais de 60 anos.

126 - Ampliação do fornecimento de medicamentos, pelo Estado, às
pessoas da terceira idade e àquelas com deficiência, principalmente
nas regiões rurais.

127 - Ampliação da oferta, pelo SUS, do exame de densitometria
óssea no Estado.

128 - Elaboração de projeto de assistência à saúde da mulher presa
ou encarcerada, que contemple a implementação de unidades
similares às Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados - Apacs -, com garantia de infra-estrutura adequada, em
parceria com organizações do terceiro setor.

129- Estruturação e criação, pelo Estado, de ambulatórios regionais
especializados em diagnóstico e tratamento de doenças provocadas
por uso de agrotóxicos, com técnicos especializados capazes de
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garantir o acompanhamento das (dos) trabalhadoras(es) rurais
intoxicadas(os); realização, pela vigilância sanitária, de campanhas de
orientação sobre o uso de agrotóxicos.

130 - Garantia de exames periódicos, pelo SUS, como política de
governo, para diagnosticar as contaminações por agrotóxicos nas
trabalhadoras(es) rurais, devendo a coleta do material ser feita pelos
profissionais do PSF e do PAC nas comunidades rurais.

131 - Implementação de uma política estadual de saúde específica
para a população do campo, observando-se a regionalização.

132 - Produção de informação sobre saúde da população negra.
133 - Melhoria do sistema de informações visando à coleta de dados

estatísticos nas notificações e atendimentos prestados nos serviços
de saúde.

134 - Inclusão do quesito raça-cor nos formulários de saúde e nas
fichas de atendimento, capacitando-se os profissionais de saúde para
o preenchimento desse quesito.

135 - Manifestação pela manutenção do serviço de mastologia da
Maternidade Odete Valadares, enquanto outros serviços não tiverem
condições de atendimento, e agendamento de audiência pública para
discutir, com a equipe da referida maternidade, a Fhemig, a
Coordenação da Mulher, movimentos organizados e usuárias da
Maternidade Odete Valadares, os serviços ofertados à população
relativos ao tratamento do câncer.

136 - Apoio á eleição direta para a direção da Maternidade Odete
Valadares por todos os profissionais da saúde que ali estejam lotados.

137 - Ampliação do quadro de profissionais de saúde e sua
capacitação para a abordagem da saúde mental, nos órgãos
municipais e estaduais.

138 - Ampliação da lista de medicamentos da área de saúde mental
ofertados pelo Estado.

139 - Implementação da linha guia da saúde mental.
140 - Ampliação dos recursos financeiros destinados aos Municípios

para viabilizar a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial -
CAPs -, Centros de Atenção Psicossocial Infantil - CAPs 1 -, Centros
de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas - CAPs AD -; discussão, com
as unidades já existentes, desses serviços com vistas ao cumprimento
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dos objetivos para os quais foram criados; fiscalização desses
serviços pela poder público estadual e municipal.

141 - Implantação, pelo governo, de políticas voltadas à saúde do
homem e da mulher, por meio de ações de prevenção e diagnóstico
do câncer de próstata, do pênis, de mama e de útero.

142 - Organização dos serviços de atenção à saúde do adolescente.
143 - Implementação plena do Programa de Assistência Integral à

Saúde da Mulher - PAISM - em todos os Municípios, possibilitando o
acesso das mulheres e de seus parceiros aos serviços de
planejamento familiar, pré-natal e prevenção das DSTs-Aids.

144 - Inclusão da odontologia nos programas voltados à saúde da
gestante, no atendimento à mulher vítima de violência e no tratamento
dos portadores do HIV-Aids, visando à integralidade da atenção.

145 - Ampliação do acesso a serviços de laqueadura tubária, em
hospitais do SUS  hospitais conveniados.	-

GRUPO TEMÁTICO EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E NÃO SEXISTA
146 - Apoio à implantação das propostas de educação contidas no

Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres.
147 - Luta pela aprovação do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - Fundeb.

148 - Investimento em projetos de melhoria de salário e de
condições de trabalho das professoras.

149 - Ampliação das lutas por creches e pré-escolas de qualidade
mantidas pelo poder público e por associações comunitárias, nas
áreas urbana e rural, bem como no âmbito das instituições públicas de
ensino de nível médio e superior.

150 - Criação de uma comissão composta por representantes do
poder público e da sociedade civil, principalmente dos movimentos
feministas, para acompanhar a seleção dos livros didáticos, a
elaboração de currículos, a produção de materiais de apoio e os
programas de formação continuada em serviço dos profissionais da
educação, para garantir a execução de um projeto global de educação
inclusiva, e não sexista.

151 - Orientação às escolas na seleção dos livros didáticos, de
forma a que evitem as obras de caráter sexista.
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1 52 - Promoção da formação continuada em serviço dos
profissionais da educação.

153 - Inclusão da formação política nos projetos de capacitação
voltados para mulheres.

154 - Elaboração de um diagnóstico do analfabetismo feminino no
Estado e estabelecimento de estratégias para sua erradicação.

155 - Ampliação do número de creches, pré-escolas e escolas
especiais em horário integral, compatível com o horário de trabalho
das mães e dos pais.

156 - Realização de estudos para viabilizar o atendimento
permanente das creches.

157 - Implementação de educação em tempo integral, da 1? à 8
série, com ensino e atividades complementares, como esporte, arte,
coral, danças folclóricas, etc.

158 - Desenvolvimento de educação continuada, criando nas(os)
professoras(es) uma consciência de gênero que permita uma
educação inclusiva, e não sexista.

159 - Mapeamento de projetos que trabalham com a perspectiva de
gênero, raça, etnia e orientação sexual, já existentes nas escolas, e
incentivo ao desenvolvimento de tais projetos, tanto por
professores(as) quanto por alunos(as).

160 - Criação de uma comissão de participação híbrida - composta
por representantes do Estado, sobretudo da Secretaria de Educação e
da sociedade civil - para elaborar e propor uma metodologia comum
para o tratamento e a discussão, no âmbito das escolas estaduais,
dos temas transversais de gênero, raça, etnia e orientação sexual,
privilegiando a participação efetiva das instituições de ensino superior
e dos movimentos organizados de mulheres.

161 - Aprovação do Fundeb e fortalecimento das instituições que
serão responsáveis pela sua fiscalização, a exemplo do Conselho
Estadual e dos Conselhos Municipais de Fiscalização e
Acompanhamento do Fundeb, Conselho Estadual de Educação,
Conselhos Municipais de Educação, etc.

162 - Maior apoio dos poderes municipais para as creches já
existentes, de forma a permitir sua expansão e a oferta de uma
educação de qualidade, evitando que se tornem apenas locais de

rs-A



472

permanência das crianças.
163 - Inclusão, nos currículos escolares, das temáticas de gênero,

raça, etnia, orientação sexual e de respeito à diversidade sexual e a
outras diferenças.

164 - Qualificação e capacitação do profissional da educação para
atendimento a pessoas com deficiência.

165 - Ampliação do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária - Pronera -no Estado de Minas Gerais, de forma a atender
também aos beneficiários do Programa Nacional de Crédito
Fundiário - PNCF.

166 - Fortalecimento dos programas de educação de jovens e
adultos - EJA - nas comunidades agrárias.

167 - Implementação das diretrizes operacionais das escolas do
campo, estruturação e fortalecimento das escolas que utilizam a
pedagogia da alternância - Escolas-Família Agrícolas e Casas-Família
Rurais.

168 - Formulação, pela Secretaria de Estado de Educação, de uma
política de educação rural não sexista, comprometida com a elevação
da escolaridade das mulheres e com o desenvolvimento rural
sustentável.

169 - Sensibilização e motivação das crianças em torno de valores
humanos da ética e da solidariedade como pressupostos de uma
sociedade mais justa.

170 - Implementação, por meio da criação de propostas alternativas
à estrutura formal, de uma política pública voltada para a inclusão
educacional de jovens e mulheres excluídos do sistema formal em
virtude de suas exigências de carga horária, calendário e conteúdo.

171 - Estímulo para que as escolas agrícolas e os Cefets adotem a
pedagogia de alternância, com base em técnicas agrícolas
agroecológicas.

172 - Implantação de políticas voltadas para a promoção da
intersetorialidade - integração de todos os setores da sociedade para
uma educação completa e em tempo integral em todo o Estado.

173 - Investimento, pelo governo estadual, na participação da
mulher no campo acadêmico, a fim de combater o preconceito e
instaurar a democracia entre o homem e a mulher dentro das salas de
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aulas.
174 - Realização de estudos com vistas ao apoio do poder público

às creches no início de suas atividades.
175 - Inclusão de uma perspectiva educativo-pedagógica em todas

as ações executadas pelos órgãos do Estado de Minas Gerais, que
envolvam as temáticas de gênero, raça, etnia, orientação sexual e
diversidade sexual, com um viés emancipatório e crítico dessas
desigualdades, bem como previsão orçamentária nas respectivas
ações para incluir essa perspectiva.

Propostas Gerais
176 - Criação, no Poder Executivo Estadual, de um órgão que

coordene e controle a política estadual para as mulheres e que faça a
intersetorialidade e a transversal idade entre as secretarias gestoras
dos programas previstos nessa política, com autonomia administrativa
e financeira (Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres ou
Superintendência de Políticas para as Mulheres).

177 - Encaminhamento, por meio de Comissão, de um documento
ao Presidente do Tribunal de Justiça, reivindicando a criação de
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de
acordo com o art. 14 da Lei n° 11.340, de 7/8/2006 - Lei Maria da
Penha - e, posteriormente, das varas especializadas.

178 - Criação de uma comissão para debater e acompanhar, junto
ao Poder Judiciário, a implementação do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

179 - Regulamentação da Lei Federal n° 11.340, de 7/8/2006 - Lei
Maria da Penha - e adoção das medidas necessárias para sua
implementação.

180 - Encaminhamento das propostas aprovadas no Grupo de
Trabalho Direitos da Mulher à Terra e à Moradia ao Conselho
Estadual de Desenvolvimento Urbano e cobrança das providências de
sua competência.

181 - Garantia de recursos, no PPAG-2007, para implementação do
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres.

182 - Incentivo ao Poder Executivo Municipal para criação de um
órgão que coordene, articule e controle a Política Municipal para as
Mulheres e que promova a intersetorialidade entre as secretarias
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gestoras dos programas previstos nessa política, com autonomia
financeira e administrativa.

183 - Transformação do fórum técnico "Políticas Públicas para as
Mulheres" em fórum permanente, para monitorar a execução das
políticas públicas para as mulheres.

184 - Elaboração, pelo órgão gestor de políticas para as mulheres,
em conjunto com o Conselho Estadual da Mulher, de um cronograma
para pactuação do novo Plano Estadual entre o governo do Estado e
as prefeituras municipais.

185 - Revisão do Decreto Estadual n 9 22.971, de 1983, que cria o
Conselho Estadual da Mulher, para suprimir suas atribuições
executivas, logo após a criação de um órgão gestor de políticas para
as mulheres.

186 - Incentivo á instalação e ao funcionamento de Conselhos
Municipais dos Direitos da Mulher.

187 - Garantia de uma quota de representação das mulheres nos
Conselhos Setoriais.

188 - Desenvolvimento de projetos de formação em políticas
públicas, na perspectiva de gênero, para mulheres conselheiras e
parlamentares.

189 . Criação de mecanismos que permitam aos Conselhos
Municipais terem conhecimento dos projetos aprovados pelo Conselho
Estadual de Desenvolvimento Econômico e de acompanharem sua
execução.

190 - Inclusão da questão de gênero nos cursos de qualificação e
formação voltados para servidores(as) públicos.

191 - Criação de política especifica voltada para a assistência ao
agressor, numa perspectiva de gênero, mediante ampla discussão
com os movimentos de mulheres e órgãos gestores de políticas
públicas.

192 - Elaboração, pelo Estado, de orçamento especifico para
programas de enfrentamento da violência de gênero.

193 - Isenção de tarifas públicas de luz e água ou instalação de um
sistema de captação de energia solar nas creches e nos asilos (lares
para idosos).

194 - Atendimento a crianças e adolescentes até 14 anos de idade,
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em horário alternado ao da escola (contra-turno escolar), garantindo o
acompanhamento integral a essa faixa etária, com atividades de
cultura, esporte, lazer e reforço escolar, com destinação de recursos
públicos para tal.

195 - No Fórum, foram apresentadas propostas tanto favoráveis
quanto desfavoráveis ao aborto. Como não houve votação, fica o
registro das propostas, ainda que elas se contraponham:

- apoio ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre a
descriminalização do aborto;

- rejeição ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre
a descriminalização do aborto;

- realização de um plebiscito sobre a descriminalização do aborto.
Palavras da Sra. Presidente

Agradecemos a todos. As vezes, esse tema nos leva a paixões e
tensões, mas o desejo das mulheres de construírem um consenso,
com diferentes opiniões partidárias, religiosas e éticas, demonstra o
grau de amadurecimento para fazer um encontro tão bem sucedido
quanto aos seus objetivos. Quero registrar o número grande de
profissionais do direito, de Vereadores, Delegadas, agentes do serviço
público, sinalizando-nos a possibilidade de avanço nessas questões.
Agradecemos a todos os profissionais da Assembléia, que nos deram
sustentação, aos movimentos sociais e a todos aqueles que vieram de
longe para dar sua contribuição, demonstrando que a mulher tem a
marca da força, da coragem e, sobretudo, a marca da solidariedade
na construção de um mundo melhor. Parabéns a todos nós e um bom
dia. A Presidência agradece a presença dos participantes e das
autoridades.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 16, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 12/8/2006.) Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2006

ATA
ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 131712006
As 1101h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Miguel Martini e Domingos Sávio (substituindo este à
Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BPSB),
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 Miguel Martini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de oficio do Sr. David
Batista Batella, em nome do Diretórios Acadêmicos, Walquíria Afonso
Costa e Aluísio Pimenta, da Ufmg e da Uemg, solicitando verba para o
deslocamento para o Município de Macapá, no Amapá, para participar
do 26 Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia. Passa-se à
1? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n 9 3.346/2006 relator: Deputado Miguel Martini, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Fase da 22 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n2s 2.87112005 (relator: Deputado Weliton Prado), 2.908/2005, 3.145,
3.264, 3.266, 3.292, 3.303 e 3.316/2006, (relator: Deputado Doutor
Viana) e 3.353 e 3.362/2006 (relatora: Deputada Ana Maria Resende),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.701 e
6.72312006. Os Requerimentos n 9s 6.734 e 6.73512006 têm sua
votação adiada, a requerimento do Deputado Miguel Martini, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 3? Fase da 29 Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Doutor Viana (4), em que solicita sejam
encaminhados, por intermédio desta Comissão, apelos ao Governador
do Estado, à Secretária de Educação, e à Secretária de Planejamento
e Gestão, a fim de que seja determinada a imediata aplicação da Lei
Federal n 9 11.301, de 10/512006; e seja enviado ofício ao Prefeito
Municipal de Santa Luzia, solicitando a instalação das últimas séries
do ensino fundamental na Escola Municipal Ana Zélia de Moraes Lara,
tendo em vista a inexistência do ensino completo na região e da
abertura do cadastramento escolar de 2007; e Doutor Ronaldo, a fim
de que seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Segurança Pública, com convidados que menciona, com
a finalidade de debater, em audiência pública, proposta de medidas
destinadas a evitar ou diminuir os arrombamentos dos prédios de
escolas estaduais. 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 agosto de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

2.857/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n2

2.857/2005 visa declarar de utilidade pública a Associação Instituto
Anunciata, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A referida Associação, constituída em 1977, presta relevantes



478

serviços à comunidade do Bairro Nossa Senhora da Glória, no
Município de Belo Horizonte.

Seus principais objetivos são: promover a assistência social,
combatendo a fome e a pobreza; dar proteção à saúde da família;
proporcionar a seus filiados e à comunidade auxílio à educação e
acesso a bens culturais; defender os direitos da criança e do
adolescente.

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

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

n9 2.857/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.211/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n

3.211/2006 visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
dos Bairros Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares
e Quinzinho - Coviq -, com sede no Município de Formiga.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n 2 1. 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, em sua área de atuação, defende os

interesses, os direitos e as demandas dos moradores dos Bairros Vila
Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares e Quinzinho,
localizados no Município de Formiga.

Suas atividades são executadas objetivando a melhoria da
qualidade de vida da população local. Dessa forma, busca facilitar o
acesso dos moradores à educação, à saúde e a eventos culturais;
promove o esporte e o lazer; combate a fome e a pobreza; possibilita
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a inserção de seus associados no mercado de trabalho; dá orientação
sobre a conservação do meio ambiente.

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

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

n g 3.21112006 em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.294/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Januária, 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 Cáritas Diocesana de Januária é um instrumento de efetiva ação

social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, que
tem na solidariedade humana seu alicerce maior.

Seu objetivo é caracterizado pela procura das soluções para os
problemas do homem e da coletividade. Realiza estudos sociais e do
ambiente em conjunto com outras entidades pastorais e movimentos
organizados no âmbito da Diocese de Januária.

Procura a justiça na urbe e no meio rural; atua na reabilitação das
famílias, das crianças e dos adolescentes que vivem à margem das
conquistas sociais.

Tem atenção especial quanto ao meio ambiente incentivando a
formação de grupos ecológicos; incentiva a agricultura familiar; ajuda
na organização de associações comunitárias e de sindicatos rurais
formando lideranças; implanta centros de atendimento aos idosos,
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deficientes, migrantes e andarilhos.
Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei &
3.294/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.304/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Maripaense,
com sede no Município de Maripá de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n2 1. 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 prestar serviços

assistenciais, educacionais, médicos e hospitalares à população
carente da área onde atua.

Patrocina exames médicos especiais e fornece medicamentos aos
seus assistidos, bem como a aquisição de passagens terrestres para
aqueles que necessitam de tratamento de saúde em outros centros;
distribui alimentos, cobertores e roupas para os carentes e,
especialmente, leite em pó para recém-nascidos.

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

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

3.304/2006 em turno único, com a Emenda n2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
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Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.310/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação O Senhor Justiça Nossa,
com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo a proteção da saúde da

família, da gestante, da criança e dos idosos, proporcionando a tais
segmentos, principalmente aos mais carentes, assistência médica,
odontológica, internação hospitalar e fornecimento de medicamentos.

O combate à tome e à pobreza é uma atividade permanente da
Associação, que envida esforços, também, para a reabilitação de
pessoas portadoras de necessidades especiais.

Buscando o bem-estar da comunidade em sentido amplo,
desenvolve programas culturais e de lazer; promove a prática de
esportes realizando torneios em várias modalidades.

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

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

3.310/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Elisa Costa, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 63? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 22/8/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Biel Rocha

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659 e 66012006 (encaminham os vetos às Proposições
de Lei ns 17.204, 17.215, 17.200, 17.206, 17.205 e 17.211, o Projeto
de Lei n9 3.57912006 e o veto à Proposição de Lei n 9 17.225,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 22 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
ns 3.580 a 3.585/2006 - Requerimentos ns 6.814 a 6.818/2006 -
Requerimentos do Deputado João Leite e outros e da Comissão de
Direitos Humanos (6) - Comunicações: Comunicações da Comissão
Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições e das
Comissões de Educação e de Saúde - 22 Parte (Ordem do Dia): 1?
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Questões
de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n 2 3.494/2006 e dos Projetos
de Lei n 2.413 e 2.541/2005; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (6); aprovação -
Requerimento do Deputado Edson Rezende; deferimento; discurso do
Deputado André Quintão - Questões de ordem - Registro de
presença - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Biliar - João
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Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olivia - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h5min, a lista

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

1 2 Parte
1 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 Antônio Andrade, 1-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N 9 653/2006

Belo Horizonte, 7 de agosto 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 vetar totalmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n2 17.204, que institui a
política estadual de descentralização da emissão de carteira de
identidade.
Ouvida a Secretaria de Estado de Defesa Social assim se

manifestou:
Razões do Veto

"Haveria um ônus excessivo e desnecessário para o Tesouro
Estadual na criação de mecanismos de controle do procedimento de
emissão da carteira de identidade. Ainda seria necessária a
contratação de profissionais de datiloscopia para a realização do
objeto previsto na proposição de lei.
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Tal ônus mostra-se, acima de tudo, desnecessário, uma vez que já
existem diversos outros mecanismos de descentralização da emissão
deste documento, dentre os quais o Posto de Serviço Integrado
Urbana - PSIU'.

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM P4 2 654/2006
Belo Horizonte, 7 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucional idade, a Proposição de Lei n2 17.215, que autoriza a
abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em
favor da Assembléia Legislativa.

Ouvidas, as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de
Fazenda assim se manifestaram quanto aos dispositivos a seguir
vetados:

Incisos II e III do art. 1:
"II - despesas de investimento, no valor de R$4.000.000,00 (quatro

milhões de reais);
III - outras despesas correntes, no valor de R$4.000.000,00 (quatro

milhões de reais)".
Razões de Veto

"Os incisos 1 e II do art. 12 não constavam da proposta original
encaminhada à Assembléia Legislativa, tendo os mesmos sido
acrescentados na forma do Substitutivo n 2 1 ao Projeto de Lei n9
3.352, de 2006, no Parecer de Turno Único da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo propunha a
suplementação de dotação orçamentária para o pagamento de
despesa de pessoal e encargos sociais a fim de cobrir a folha de
pagamentos da Assembléia Legislativa do exercício de 2006,
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conforme projeções realizadas. Entretanto, a partir destas mesmas
projeções, sabe-se que a capacidade do Estado expandir suas
despesas é limitada. A Constituição do Estado, na Subseção V, que
trata do Processo Legislativo, dispõe em seu art. 68 sobre as
limitações quanto ao acréscimo de despesas a projetos de lei de
iniciativa do Governador do Estado nos seguintes termos:

"Art. 68 - Não será admitido aumento da despesa prevista:
- nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a

comprovação da existência de receita e o disposto no art. 160, III;"
Portanto é permitido o acréscimo de despesa somente nos caso de

comprovada a existência de receita e conforme o art. 160, inciso
lll,que dispõe o seguinte:

"Art. 160. Os projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão
apreciados pela Assembléia Legislativa, observado o seguinte:

III - as emendas ao projeto da lei do orçamento anual ou a projeto
que a modifique somente podem ser aprovadas caso:

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
b) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os

provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam
sobre:

1) dotação para pessoal e seus encargos;
2) serviço da dívida;
3) transferência tributária constitucional para Município; ou
c) sejam relacionadas:
1) com a correção de erro ou omissão; ou
2) com as disposições do projeto de lei."
Como se vê, o dispositivo supracitado estabelece os requisitos para

as modificações em projetos de lei que alteram a Lei Orçamentária.
Entre os requisitos cabe destaque à alínea 'b, segundo a qual,
somente nos casos em que se indique os recursos necessários e que
estes sejam provenientes de anulação de despesas poder-se-á
proceder à alteração. Este não foi o caso da alteração proposta pelo
Poder Legislativo, já que a inclusão dos incisos li e III promove o
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acréscimo de despesa sem que haja anulação de qualquer valor da
proposta original.

No tocante à comprovação da existência de receita de que trata o
art. 68 da Constituição Estadual, pode-se considerar insuficientes as
informações prestadas no Parecer de Turno único do Projeto de lei
3.352/2006, já que a suposta trajetória crescente da Receita Corrente
Liquida apresentada pelo documento parte do valor acumulado de
maio de 2005 a abril de 2006, e não de uma projeção para o exercício
de 2006, tomando-se, então, como referência a arrecadação de 8
meses de um exercício encerrado e desconsiderando qualquer
sazonalidade do comportamento da receita estadual.

Ademais, nenhuma das condições previstas na alínea "c" do inciso
III do art. 160, acima transcrito, restou demonstrada, sobretudo a
constante do item 1 do mencionado dispositivo, o qual exige a
demonstração de erro a ser corrigido ou omissão a ser suprida nas
estimativas do Poder Executivo que justifiquem a realização de
emendas ou alterações oriundas do Poder Legislativo."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da Proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da
Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 65512006
Belo Horizonte, 7 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi opor veto parcial, por contrariedade
ao interesse público, à Proposição de Lei n 9 17.200, que disciplina a
criação de cães das raças que especifica e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Saúde assim se manifestou sobre
o parágrafo único do art. 42, a seguir vetado:

Parágrafo único do art. 4:
"Parágrafo único - Os cães da raça pit buli em idade de procriação

deverão ser esterilizados."
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Razões do veto
"A razoabilidade constitui princípio inarredável para a elaboração

das leis e para a atuação do Poder Público. Esse princípio deve, por
ora, afastar da sanção o parágrafo único do art. 4 da Proposição de
Lei, que determina a esterilização dos cães da raça pit buli em idade
de procriação.

A complexidade dessa matéria pode demandar a elaboração de
novos estudos ou uma análise mais aprofundada sobre o tema e,
neste caso, haverá necessidade de prazo maior para, por exemplo,
compararmos a atuação do Poder Público na extinção de outras
espécies que colocam em risco a saúde e a segurança públicas. E
certo que o Estado atua no combate a espécies daninhas ou nocivas a
seres humanos. Estudos mais aprofundados sobre a esterilização
destes cães no Estado, com a participação dos diversos setores da
comunidade científica, orientarão as futuras ações do Poder Público,
inclusive tendo por referência parâmetros internacionais que, sobre o
assunto, não se tem notícia de definição clara ou consenso.

Assim, tendo em vista a conveniência em limitar a posse e a
propriedade desta raça canina, o princípio da razoabilidade e a
prudência reclamam, por enquanto, não tomar medidas definitivas
tendentes à sua extinção.

Por outro lado, determinar a esterilização desses cães, sem a devida
cominação de pena para os proprietários que descumprirem essa
obrigação, poderia ser ineficaz.

Sendo assim, convêm dilatar o exame do tema "esterilização" para
época mais oportuna.

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à Proposição
de Lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 9 656/2006
Belo Horizonte, 7 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 11 do art. 70
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da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade
ao interesse público, à Proposição de Lei n 2 17.206, que dispõe sobre
a instalação de equipamentos para identificação dos visitantes nos
estabelecimentos penitenciários de regime fechado no Estado.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Defesa Social assim se
manifestou sobre o art. 4 Q e seu parágrafo único a seguir vetados:

"Art. 4°-O prazo para a instalação dos equipamentos de que trata o
art. 1 O é de um ano contado da data de publicação desta lei.

Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se refere o "caput", os
estabelecimentos penitenciários que não tiverem cumprido o disposto
no art. l desta lei ficarão impedidos de receber verba do Fundo
Penitenciário Estadual para qualquer outro fim, até que seja concluída
a instalação dos equipamentos."

Razões do Veto
"O estabelecimento de um prazo tão exíguo para o cumprimento de

uma obrigação que não depende exclusivamente da atuação do
Estado, uma vez que se fazem necessárias diversas medidas de
elaboração de projetos, a realização de processos licitatórios e a
contratação de particulares para a execução de serviços que, por
diversas razões alheias à vontade das partes, podem não ser
encerrados no prazo propugnado pela proposição."

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à Proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 9 65712006
Belo Horizonte, 7 de agosto 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 9 17.205, que acrescenta
parágrafos ao art. 66 da Lei n 2 11.726, de 30 de dezembro de 1994,
que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.

Ouvida a Secretaria de Estado de Cultura assim se manifestou

La
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sobre o dispositivo a seguir vetado:
' 11. Somente poderá receber apoio financeiro ou logístico do

poder público o evento qualificado com o CRU.
Razões do Veto

"No que diz respeito ao § 11, embora imbuída do bom propósito a
iniciativa do legislador, entendemos não recomendável a sua inclusão
na referida Proposição de lei, ao passo que irá, na verdade tornar
burocrático, e até inviabilizar o procedimento de repasse financeiro por
intermédio de convênio.

Os convênios firmados pela Secretaria de Estado de Cultura já
demandam a prévia e devida verificação da pertinência do projeto a
ser apoiado e da regularidade do município ou da entidade junto ao
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado - SIAFI.

Em face do exposto, sugerimos que o § 11, que ora se pretende
acrescer ao art. 66 da Lei n 2 11.726, de 30 de dezembro de 1994,
deve ser objeto de veto".

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em pauta, devolvendo-a ao necessário
reexame por parte dos membros dessa Egrégia Assembléia
Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N9 658/2006
Belo Horizonte, 7 de agosto 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, á Proposição de Lei n 1 17.211, que altera as Leis
n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, n°14.937, de 23 de dezembro
de 2003, e n°15.956, de 29 de dezembro de 2005, e revoga o inciso
VI do § 30 do art. 91 da Lei n°6.763, de 1975, o art. 7 0 da Lei n°
15.292 2 de 5 de agosto de 2004, e a Lei n°10.992, de 29 de dezembro
de 1992.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou
sobre o dispositivo a seguir vetado:
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Art. 7:
"Art. 7 0 - O Poder Executivo, quando outra unidade da Federação

conceder benefício fiscal que cause prejuízo à competitividade de
empresas estabelecidas no Estado, poderá adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga
tributária por meio de Regime Especial de Tributação de caráter
individual.

§ 1 ° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará à Assembléia
Legislativa expediente com a exposição de motivos para a concessão
de regime especial para o setor econômico prejudicado.

§ 2° - A Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias contados
da data do recebimento da exposição de motivos, deverá ratificar a
concessão do benefício, por meio de resolução.

§ 30 O contribuinte deverá requerer, individualmente, à Secretaria
de Estado de Fazenda, a concessão do regime especial de que trata o
"caput" deste artigo, atendidas as condições previstas na legislação
tributária.

§ 4 1 - Decorrido o prazo previsto no § 2 0 deste artigo sem a
ratificação legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 5°-O Regime Especial concedido perderá sua eficácia:
- pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa;

II - com a sua rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que
não poderá ser concedido novo regime, ainda que remanescente a
situação que o tenha motivado;

III - pela cassação, mediante ato da Secretaria de Estado de
Fazenda, quando se mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda
Pública.

§ 6 0 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à
Assembléia Legislativa a relação dos contribuintes cujos regimes
especiais de tributação foram deferidos, na forma deste artigo."

Razões do Veto
Há o confronto do art. 72, ora vetado, com o art. 12 da Proposição,

aponta para eminente antinomia: com efeito, pelo art. 12 se revoga,
"inter alios o art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004, o qual
dispunha, exatamente, sobre a mesma matéria e da mesma forma do
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dispositivo vetado. Assim para que a revogação seja efetiva e eficaz
impõe-se o veto.

Em face do exposta, sugerimos que o art. 7 da Proposição de Lei n2
17.211 deve ser objeto de veta.
São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar

parcialmente a proposição em pauta, devolvendo-a ao necessário
reexame por parte dos membros dessa Egrégia Assembléia
Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Ng 659/2006
Belo Horizonte, 10 de agosto 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 Bonfim o imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação, registrado no Cartório de Registro de Imóvel da Comarca
de Bonfim, constituído pela área de 11.000,00m 2 (onze mil metros
quadrados).

A doação com objetivo de ações culturais e educacionais atende o
interesse público da comunidade local.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.579/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bonfim o imóvel

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

Bonfim, imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno
de 11 .000,00m2, situado no lugar denominado Povoado de Ramos",
registrado sob o n2 10.946, livra 3-k, fis. 281, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Bonfim.

rCkjã



492

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' será destinado às
ações de desenvolvimento culturais e educacionais.

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

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 66012006

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi opor veto parcial, por contrariedade
ao interesse público, à Proposição de Lei n 9 17.225, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício
financeiro de 2007 e dá outras providências.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se
manifestou quanto aos dispositivos a seguir vetados:

Incisos III, IV, V e VI do art. 17
"III - as informações de programação e execução de metas físicas

do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan -;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada;
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas;

VI - o relatório das tomadas ou das prestações de contas anuais e
extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração pública
estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas
dos respectivos processos de tomadas e prestações de conta."

Razões de Veto
"As informações mencionadas no inciso 111 do art. 17 já constam, em
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razão de sua natureza e importância, da Mensagem do Governador à
Assembléia Legislativa de que trata o inciso X do art. 90 da
Constituição Estadual, do que decorre a desnecessidade de sua
previsão no art. 17 da proposição de lei em exame.

Quanto aos demais incisos, pretende-se conferir à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão a responsabilidade pela divulgação
de matéria que não é de sua competência. As informações quanto à
execução orçamentária dispostas no inciso IV e a arrecadação da
receita, previstas no inciso V, são matérias afetas à Secretaria de
Estado de Fazenda.

Quanto à divulgação dos relatórios previstos no inciso VI, ressalte-se
que a prestação de contas anuais é de responsabilidade da Secretaria
de Estado de Fazenda, enquanto que as tomadas de contas
extraordinárias são de responsabilidade do ordenador de despesa do
órgão ou entidade questionado pelo Tribunal de Contas. Como cabe
ao Tribunal de Contas a iniciativa pelas solicitações extraordinárias,
bem como a responsabilidade pela emissão do parecer, depois de
recebidas as informações de todos os órgãos e entidades estaduais,
este seria o órgão estadual com maior capacidade de disponibilizar o
referido relatório na rede mundial de computadores.

O inciso VI, ainda, não faz qualquer diferenciação entre os órgãos e
entidades da administração pública estadual, cabendo a inferência de
que se trata, inclusive, das informações concernentes aos órgãos e
entidades dos demais Poderes do Estado, exorbitando, assim, a
alçada da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.'

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da Proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da
Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,

solicitando seja indicado representante desta Casa para compor a
Comissão Organizadora do 2 2 Encontro Estadual de Meio Ambiente.
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Do Sr. José Roberto Bernardes, Presidente da Câmara Municipal de
Passos, encaminhando cópia de manifestação aprovada por essa
Casa, a partir de proposta do Vereador Marcos Antônio Marques da
Silva, no qual é solicitada a intercessão desta Casa com vistas à
renovação da frota de veículos do Corpo de Bombeiros desse
Município. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes a projetos em tramitação. (- Anexem-
se o ofício e o respectivo parecer aos Projetos de Lei n°s 2.927, 3.151
e 3.322/2006.)

Do Sr. Gerson Barros de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas (5), encaminhando cópia de
convênios. (- 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. Fernando Mascarenhas Silva de Assis, encaminhando cópia
da publicação "Correio Imperial".

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições,
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N 2 3.580/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Bela Vista III.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista III, sediada em lbirité.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Dinis Pinheiro
Justificação: Dois enfoques podem ser dados ao presente projeto e

ambos são de importância para a regular tramitação e, por
conseguinte, com o apoio dos nobres Deputados, a obtenção de
aprovação.
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No aspecto formal, o Projeto de Lei cumpre integralmente o previsto
e recomendado pela Lei 12.972, de 27/7/98 com redação dada pela
Lei n2 15.430/2005, ou seja: tem personalidade jurídica, funciona há
mais de um ano e seus diretores são idôneos e não remunerados
pelos cargos que ocupam.

A documentação acossada ao projeto dá veracidade e suporte á
afirmação, pelo que decorre também obediência aos arts. 173, § 42, e
103, do Regimento Interno.
O segundo enfoque, denominado análise do fato, também é

observado integralmente pela Associação: o atendimento.
Tem-se que a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Bela Vista III - ACMBV III -, está sediada na Rua Dois, 484, Bairro
Bela Vista III, Duval de Barros, em lbirité. Ela foi fundada no dia
19/5/2001.

Cumpriu eficazmente a legislação pertinente e obteve inscrição no
Serviço de Pessoas Jurídicas da Comarca de Ibirité em 19/5/2001, no
livro A-7. n°893.

A ACMBV-111 é pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, de
caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e
pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, cuja duração é por
tempo indeterminado, consoante estabelece o art. 2 2 do seu estatuto.

Entre outros objetivos, destaca-se, na alínea Ido art. 32 do
mencionado estatuto, a prestação pela entidade, de serviços gratuitos,
permanentes, sem qualquer discriminação de clientela, na área
específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem.

O Município de lbirité integra a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e possui aproximadamente 200.000 habitantes. A maioria
deles carece de recursos para sobrevivência digna, aumentando
assim o volume dos carentes que dependem da intervenção da
administração pública.

A Associação, ao se propor e executar atividades que vão ao
encontro das necessidades dos munícipes, presta, sem nenhuma
dúvida, serviço de natureza pública indispensável.

Por conseguinte, a lei ao reconhecer a entidade como de utilidade
pública, faz justiça ao que na prática está a ocorrer.

Destaca o art. 42 do seu estatuto essa vocação, ao dispor que, para
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consecução de seus fins, a associação se propõe a prestar serviços
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuam em áreas afins.

O funcionamento da entidade segue os ditames do novo Código
Civil, em especial os dos arts. 53 a 61, preservando a natureza da
Associação, que resulta da união de pessoas que se organizem para
fins não lucrativos.

A não-remuneração do exercício de funções pelos membros da
referida Associação é preceito veiculado pelo art. 14 do seu estatuto.

Não resta, senhores Deputados, outro caminho que o da aprovação
do presente projeto na forma preconizada para remessa ao Executivo,
para sanção.

- 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 3.581/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural

Jeruel. com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

e Cultural Jeruel, com sede na Rua Paraíba, n 9 502, Bairro Santo
Antônio, em Pirapora.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei apresentado visa a declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária e Cultural Jeruel, com sede e foro
no Município de Pirapora.

Fundada há mais de 15 anos, a entidade tem como objetivo principal
elaborar projetos visando à melhoria das condições de vida da
comunidade, criando soluções que possibilitem seu desenvolvimento
social, econômico, educacional, artístico e cultural, sempre
preocupada com o amparo à infância, à juventude e à velhice, com o
lazer, a preservação do meio ambiente, promovendo campanhas
beneficentes em geral, proporcionando o aperfeiçoamento profissional
da população local, celebrando parcerias com entidades publicas e
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privadas, sempre visando ao bem-estar comum e ao interesse
coletivo.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.582/2006
Altera a Lei n2 9.365, de 11 de dezembro de 1986, que declara de

utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 1 2 da Lei n 2 9.365, de 11 de dezembro de 1986, que

declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de João Monlevade, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação São
Vicente de Paulo - João Monlevade, com sede nesse Município.".

ArL 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Mauri Torres
Justificação: A Lei n2 9.365, de 1986, declarou de utilidade pública o

Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de João Monlevade.

Entretanto, em reunião extraordinária, realizada em 8/412005, a
entidade aprovou alteração no estatuto e mudou seu nome para
Associação São Vicente de Paulo - João Monlevade, mantendo sua
finalidade de promoção da assistência social, especialmente no
âmbito da saúde.

Cabe ressaltar, ainda, que permanecem em seu estatuto as
cláusulas de não-remuneração de seu quadro diretivo e de destinação
de seus bens, no caso de dissolução, a entidade congênere, conforme
determinam a Lei n 2 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração
de utilidade pública, e o Código Civil brasileiro.

Contamos, pois, com a compreensão e o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto, por se tratar de entidade que norteia seu
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trabalho pela solidariedade humana.
- 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 3.583/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Jacaré, com sede no Município de Miraí.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jacaré, com

sede no Município de Miraí, é entidade civil sem fins lucrativos que
visa, entre outros objetivos, à assistência a pessoas carentes, à
melhoria das condições de vida da localidade e à promoção de
atividades culturais, sociais e desportivas. 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 pela sua
atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.58412006
Declara de utilidade pública a Associação Sal e Luz - SaILuz -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sal e Luz -

SaILuz -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Sal e Luz, sem fins lucrativos, tem como
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objetivo promover atividades e ações que proporcionem o
desenvolvimento dos seus integrantes e da comunidade em geral.
Para alcançar essa meta, busca melhorar a qualidade de vida das
pessoas residentes na sua área de atuação - os locais mais pobres do
Bairro Vila Paris -, intentando assegurar-lhes a integridade e
dignidade.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.585/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Mototaxistas de São

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

Mototaxistas de São Francisco, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: A Associação dos Mototaxistas é uma entidade sem

fins lucrativos, constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
que desenvolvem atividades voluntárias e que visam promover a
união dos seus associados, contribuindo com a luta pela organização
da atividade, pela institucionalização do direito de ir e vir, pela
representação, coordenação, defesa e proteção da categoria.

A Associação desenvolve projetos assistenciais de combate à fome,
à pobreza, de proteção da saúde, da família, da gestante, da criança,
do idoso e de assistência médica e odontológica, Desenvolve projetos
culturais e esportivos, de melhoria de emprego e de renda, de
assistência social aos portadores de deficiência, de assistência
alimentar dos associados e família, em caso de sinistros ou
calamidade, entre muitas outras ações.

Considerando todo o trabalho desenvolvido pela Associação, é justo
o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às. Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N2 6.814/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Sra. Antonieta de
Oliveira Ferreira, Presidente da Apae de Campo Belo, pela passagem
dos 25 anos de fundação dessa entidade. (- A Comissão do Trabalho.)

N9 6.815/2006, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
implantação de posto policial no Distrito de Santa Rita Durão,
localizado no Município de Mariana.

N2 6.816/2006, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
implantação de posto policial no Distrito de Cláudio Manoel, localizado
no Município de Mariana. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N2 6.817/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Gerente Regional da Vigilância Sanitária de
Belo Horizonte com vistas a representar à Polícia Civil do Estado
contra os comerciantes de mercadorias ou alimentos deteriorados,
adulterados ou com data de validade vencida autuados pela
fiscalização sanitária municipal, para que seja instaurado inquérito
policial. (- A Comissão de Saúde.)

No 6.818/2006, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do lncra com vistas à agilidade na
realização de vistorias nas fazendas passíveis de desapropriação para
reforma agrária no Município de Lagoa Grande. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Deputado João Leite e outros, solicitando seja instalada a Frente
Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo Horizonte e sejam tomadas
providências para seu funcionamento. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (6).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
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Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições e das
Comissões de Educação e de Saúde.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - A Presidência passa á 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 a 3 2 Parte da próxima
reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 182 Reunião Ordinária, em 9/812006, dos
Projetos de Lei ns 3.059/2006, do Deputado José Henrique,
3.331/2006, do Deputado Paulo Cesar, 3.336/2006, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, 3.369/2006, do Deputado Durval Angelo, e
3.379/2006, do Deputado Padre João; e de Educação - aprovação, na
42 Reunião Extraordinária, em 9/8/2006, dos Requerimentos n9s
6.773/2006, do Deputado Doutor Viana, e 6.769/2006, do Deputado
Dimas Fabiano.; e pela Comissão Especial dos Centros de
Convenções, Feiras e Exposições - informando a conclusão dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS CENTROS DE

CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Sumário

1 - Introdução
1.1 - Apresentação
1.2 - Antecedentes e composição
1.3 - Objetivos
2 - Desenvolvimento dos Trabalhos
2.1 - Reuniões realizadas
3 - Algumas Informações sobre os Centros de Convenções no Brasil
4 - A Gestão de Centros de Convenções no Estado de Minas Gerais
4.1 - O centro de convenções de Juiz de Fora
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4.2 - A descrição do problema
5 - Conclusões e Recomendações
6 - Anexos
6.1 - Os requerimentos aprovados
6.2 - A relação dos documentos recebidos
1 - Introdução
1.1 - Apresentação
Ao ser indicado para compor a Comissão Especial dos Centros de

Convenções, Feiras e Exposições como membro titular,
representando o Bloco Parlamentar PT-PCdoB, este relator teve a
honra de receber o apoio dos colegas parlamentares.

Para cumprir a missão, foi essencial o irrestrito apoio dos membros
da Comissão, em especial dos Deputados Sebastião Helvécio e João
Leite, que souberam transmitir a este Deputado de primeiro mandato
sua experiência, sua capacidade de trabalho e seu espírito
democrático. Com eles este relator aprendeu um pouco mais do fazer
legislativo e privou de horas e horas de convívio laborioso com esses
amigos e companheiros de raro brilho e elevado espírito público.

A matéria abordada é de crucial importância para o desenvolvimento
econômico de Minas: a preocupação em propor formas democráticas,
públicas e coletivas para o funcionamento do centro de convenções
que está sendo inaugurado na cidade natal deste relator. Juiz de Fora
sempre se destacou pelo pioneirismo, pela pujança da economia, pela
hospitalidade. Entretanto, recentemente, a cidade tem sido preterida
em razão do crescimento de outras regiões, da falta de uma visão
estratégica e de uma nova inserção do Município nos ditames
modernos. O centro de convenções poderá ser o início de um novo
tempo para a redenção de Juiz de Fora e região.
O Prefeito Municipal Alberto Bejani desempenhou papel

determinante na viabilização da obra, que foi prioridade em sua
administração e foi iniciada durante o mandato do Prefeito que o
antecedeu.

Ressalte-se que a comunidade juiz-forana entendeu o espírito do
trabalho desta Comissão, para o qual contribuiu de todas as formas
possíveis. Este relator registra ainda o apoio da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, Regional Zona da Mata, na
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figura do Dr. Francisco Campolina, Presidente do Centro Industrial.
Este relatório tem três eixos principais: um histórico resumido do

dia-a-dia da Comissão, um levantamento técnico dos trabalhos e o
levantamento da origem do centro de convenções de Juiz de Fora e
sua importância estratégica para a Zona da Mata.

Nas conclusões, este relator procurou atender a média das opiniões
ouvidas, tendo como horizonte a necessidade de se buscar uma
gestão que propicie ganho econômico para o empreendimento, a
cidade, a região e o Estado, para que esse empreendimento seja mais
um fator de transformação e inclusão social.

1.2 - Antecedentes e composição
A requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, esta Comissão

Especial foi instituída com o objetivo de, no prazo de 60 dias, sugerir
um modelo de gestão dos centros de convenções, feiras e exposições
em construção no Estado, particularmente o Conex, de Juiz de Fora.

Compuseram a Comissão como membros efetivos os Deputados
Sebastião Helvécio (PDT), João Leite (PSDB), Biel Rocha (PT),
Adalclever Lopes (PMDB) e Leonardo Moreira (PFL). Foram
designados suplentes os Deputados Sargento Rodrigues (PDT), Zé
Maia (PSDB), Edson Rezende (PT), Ivair Nogueira (PMDB) e Gustavo
Corrêa (PFL).
A Comissão foi instalada em 19/4/2006, com a eleição do

Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, do Vice-Presidente,
Deputado João Leite, e a designação do relator, Deputado Biel Rocha.
Na reunião do dia 26/4/2006, foi aprovado requerimento solicitando a
realização de uma audiência pública em Juiz de Fora, para debater o
modelo de gestão dos centros de convenções, feiras e exposições e
conhecer as instalações físicas do Conex. No dia 6/7/2006, foi
aprovado requerimento solicitando a prorrogação do prazo para a
conclusão dos trabalhos por 30 dias, e no dia 12/7/2006, outro
requerimento suspendeu os trabalhos da Comissão no período de 13
a 18/7/2006.

Na primeira reunião, ficou decidido que os encontros semanais da
Comissão seriam realizados às quartas-feiras, às 16 horas.

1.3 - Objetivos
A Comissão tem como objetivo principal sugerir um modelo de
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gestão para os centros de convenções, feiras e exposições em Minas
Gerais, particularmente para o Conex, de Juiz de Fora.

Seus objetivos específicos são os seguintes: conhecer, por meio de
visitas e estudos, o modelo de gestão dos centros de convenções no
Brasil, como o Riocentro, no Rio de Janeiro, o Parque Anhembi, em
São Paulo, e os centros de convenções de Brasília; analisar o atual
modelo de gestão do Expominas e do Minascentro, confrontando seus
aspectos negativos e positivos; ouvir autoridades e especialistas na
matéria, aproveitando sua experiência para a escolha do melhor
modelo de gestão dos centros de convenções do Estado.

2 - Desenvolvimento dos trabalhos
Os trabalhos realizados consistiram em reuniões para discussão da

matéria, debates com autoridades e especialistas em gestão de
centros de convenções, além de audiências públicas.

2.1 - Reuniões realizadas
191412006 - Reunião realizada para a eleição do Presidente e do

Vice-Presidente e a designação do relator.
Segundo a justificação constante no requerimento que deu origem à

Comissão, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio, "o Governo de
Minas Gerais está concluindo as obras dos Centros de Convenções,
Feiras e Exposições e torna-se importante a discussão com a
sociedade de um modelo de gestão a ser implementado nestas
unidades, razão pela qual é oportuno que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais lidere a discussão com os atores envolvidos
no Centro da Gameleira em Belo Horizonte, no Conex em Juiz de
Fora e em outras unidades que possam vir a ser instaladas,
permitindo ao final do trabalho a elaboração de um documento que
seja a base da regulamentação legislativa do assunto".

26/4/2006 - Foi aprovado requerimento da Comissão, para a
realização de uma audiência pública em Juiz de Fora, com a
finalidade de debater o modelo de gestão dos centros de convenções,
feiras e exposições em construção no Estado de Minas Gerais, em
especial o Conex, de Juiz de Fora.

815/2006 - Reunião realizada no auditório do Ritz Plaza Hotel, na
Avenida Rio Branco, 2.000, na cidade de Juiz de Fora, com a
presença dos seguintes convidados: Deputado Federal Marcello
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Siqueira; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig -; João
Alberto Pratini, Diretor de Controle de Negócios da Codemig; Júlio
Gasparette, Subsecretário de Indústria, Comércio e Turismo de Juiz
de Fora; Marco Antônio Menezes Coelho da Silva, Presidente da Juiz
de Fora Convention & Visitors Bureau; Francisco José Campolina M.
Nogueira, Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora; Nuno Alves
Martins, Presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora; Accácio
Ferreira dos Santos Júnior, Coordenador do Comércio Exterior da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas
Gerais; Vereador Waldir Sousa Silva, 29-Secretário da Câmara
Municipal de Juiz de Fora; Vereador Vicente dos Reis Vieira Lobo,
Presidente da Câmara Municipal de Requeri; Edson de Souza,
membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes - AbraseI.

Na oportunidade, foi aprovado requerimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha solicitando que a reunião
final, destinada à apreciação do relatório conclusivo dos trabalhos da
Comissão, seja também realizada na cidade de Juiz de Fora.

A reunião iniciou com o discurso do Presidente da Comissão,
Deputado Sebastião Helvécio, que declarou que o objetivo da
Assembléia Legislativa, ao propor a criação da Comissão, foi o de
criar uma alternativa legislativa para a gestão dos centros de
convenções, feiras e exposições em Minas Gerais.

Segundo relatou, a iniciativa privada fez a oferta ao Município de
doação de uma área de 50.000m2, que se mostrou pequena para o
tipo de investimento que a cidade desejava. O poder público municipal
tomou a iniciativa de desapropriar mais 50.000m 2, totalizando
100.000m 2 para a implantação desse centro de convenções. O
Deputado Sebastião Helvécio, quando relator do PPAG, inscreveu o
Conex como obra integrante dos 31 projetos estruturadores do
governo de Minas, o que foi acolhido pelo Governador Aécio Neves.
Segundo afirmou, o governo do Estado investiu R$40.160.000,00 nas
obras do Conex.

Várias autoridades e especialistas em centros de convenções
manifestaram suas propostas para gestão do centro de convenções
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de Juiz de Fora, destacando-se as seguintes.
O Sr. Arlindo Porto, ex-Senador e ex-Vice-Governador,

representando, no evento, a Codemig, explicou que a Companhia está
trabalhando para a conclusão das obras do Conex. Estão sendo
investidos milhões de reais nesse projeto. Afirmou que a
responsabilidade da Codemig não é apenas construir, mas
principalmente operacionalizar esse sistema. Não há fórmulas
mágicas para encontrar caminhos nem receitas prontas para implantar
determinada forma de exploração ou de boa utilização. Salientou que,
na Codemig, até que se tenha uma definição do escopo operacional, o
Dr. Pratini e sua diretoria estão responsáveis por desenvolver,
agenciar, agendar, discutir, encontrar alternativas para os próximos
eventos planejados para o centro de convenções de Juiz de Fora.

O Sr. Francisco José Campolina M. Nogueira, Presidente do Centro
Industrial de Juiz de Fora, declarou que as entidades representativas
da classe industrial da Zona da Mata se posicionaram favoravelmente
à construção do Conex. Acrescentou que entende que a gestão do
Conex deverá ser altamente profissional, estabelecendo-se um
cronograma de eventos sucessivos, com o objetivo de alcançar em
curto prazo o retorno que possibilite suprir os custeios de implantação
e gerar riqueza para a comunidade local. Disse acreditar que a forma
mais viável de administrar o Conex seria pelo governo do Estado,
levando-se em conta o sucesso alcançado pelo modelo de gestão
pública do Governador Aécio Neves. Isso poderia ser feito por meio da
Companhia Mineira de Promoção - sociedade de economia mista
vinculada à Codemig e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico -, que, ao administrar o Minascentro e o Expominas,
demonstrou altíssima competência, obtendo excelentes resultados
para o Estado. Aliada a essa administração, sugeriu a formação de
um conselho consultivo, integrado por entidades representativas de
diversos setores da sociedade juiz-forana. O conselho seria um
verdadeiro canal institucionalizado de participação. E necessária uma
gestão empreendedora à frente do Conex, da qual façam parte, por
meio do conselho consultivo, todas as entidades representativas da
cidade e da região.

O Deputado Federal Marcello Siqueira argumentou que o Conex,
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para funcionar bem, precisa de um aeroporto onde seja possível haver
vôos mesmo com mau tempo. A ligação do centro de convenções com
o aeroporto foi pensada não somente para passageiros, mas também
para o transporte de cargas e para uso industrial. O centro de
convenções e o aeroporto gerarão emprego e riqueza para Juiz de
Fora, tirando-a do marasmo. Acrescentou que a iniciativa da
Assembléia Legislativa de chamar lideranças de vários segmentos e a
imprensa, para mostrar a importância do Conex e tirar Juiz de Fora do
marasmo, colocando-a como uma das maiores cidades do Brasil, é
muito importante.

O Sr. Nuno Alves Monteiro, Presidente da Associação Comercial de
Juiz de Fora, disse entender que, inicialmente, a gestão do Conex
deve ficar nas mãos do governo estadual, que detém grande parte do
"know how" de operacionalização de um centro de convenções e
administração dos problemas da construção civil. Posteriomente,
pode-se pensar numa gestão compartilhada - poder público e iniciativa
privada.

O Sr. Marco Antônio Menezes Coelho da Silva, Presidente do Juiz
de Fora Convention & Visitors Bureau, disse que realizou uma ampla
pesquisa, analisando 18 Estados brasileiros e o Distrito Federal, a fim
de ver como geriam os respectivos centros de convenção. Ficou
surpreso, ao encontrar um total de 42 centros de convenção, sendo
33% com gestão pública e 67% com gestão privada. Há vários
modelos de administração, mesmo com a participação do Sebrae,
companhias em formação e empresas de economia mista. Ressaltou
que Brasília pretende se tornar o maior centro de eventos de negócios
do País. Inicialmente, o centro tinha gestão pública. Brasília não se
preocupou somente com a grande discussão na formação de um
edital de licitação, mas fez com que esse edital tivesse previsão de
gestão para os próximos 10 anos. Saiu de uma gestão pública e partiu
para uma grande discussão na elaboração do edital. Com  isso, criou-
se um 'site", para que todas as pessoas, toda a comunidade, toda a
região, pudessem exprimir, livremente, a sua opinião. A partir dai, uma
empresa de consultoria tabulou as opiniões pertinentes, e, assim,
estabeleceu-se o edital de licitação. Chegou-se à conclusão de que
poderia haver participação de empresas, grupos de empresas e, até
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mesmo, de empresas estrangeiras. Afirmou acreditar que, na atual
conjuntura de Juiz de Fora, o modelo adequado de gestão é entender
que se está diante de um patrimônio público; que a gestão deve ser
privatizada, com um amplo debate e a opinião de todos, por meio da
abertura para a elaboração do edital; que a captação de eventos deve
ser compartilhada. Essa é a opinião do Convention & Visitors Bureau.

O Sr. Júlio Gasparetti, representando o Prefeito Municipal Alberto
Bejani, declarou que a idéia da Prefeitura de Juiz de Fora é
permanecer presente naquele conselho, pois tudo ali terá de passar
por ela, como limpeza e manutenção. Mesmo que seja contratada
uma empresa da iniciativa privada para fazer esses serviços, a
Prefeitura estará em primeira mão. Declarou que todos, a Prefeitura, a
Codemig e o Governador, têm conhecimento desse protocolo de
intenção. Sugeriu a criação de um forte conselho para direção
profissional. Acrescentou que algumas pessoas que usaram a palavra
já se esqueceram da Prefeitura. Não se pode fazer a mesma coisa.

O Sr. Vandir, da CDL de Juiz de Fora, agradeceu a oportunidade e
solicitou que a gestão do centro seja 100% profissional e que haja,
sim, a participação da Prefeitura, das entidades representativas do
comércio e dos setores hoteleiro e turístico.

O Sr. João Carlos Campos, do Grupo JCC, especialista na área de
eventos e locação de estandes para feiras e exposições, argumentou
que a presença da Codemig é muito importante. Uma gestão bipartida
ou tripartida, com a presença de representantes do Estado, do
Município e das entidades de classe da região, seria o ideal para o
desenvolvimento do centro de exposições. Acrescentou desejar que a
Codemig e a Comissão saiam da audiência com o esboço de um
projeto que vise a privilegiar profissionais detentores de qualidade
técnica e profissional, especialmente os de Juiz de Fora e região, para
bem exercer essa função. Argumentou que a Fundação Riocentro
está encerrada: um grande grupo alemão fez uma parceria com o
governo do Rio de Janeiro para viabilizá-la, já que esse Estado está
perdendo todos os eventos para São Paulo, que hoje registra uma
média de 116 produções por semana. Há pouco tempo, a
administração de eventos no Estado de São Paulo estava defecitária;
hoje, porém, representa, em faturamento na área de eventos, quase
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2% do PIB do País.
O Sr. Edson, da Abrasei, entende que deve-se falar de um trio:

governo, iniciativa privada e população. Sua proposta para a
administração do centro de convenção seria, inicialmente, que a
Codemig o administrasse. Antes, ele deverá ser concluído, ficanco
apto para ser operado Depois, poderá ser criado um conselho
curador, formado por uma comissão paritária de órgãos públicos e
privados regionais. Nestes, deveria haver uma pré-escolha a fim de
que os órgãos estivessem relacionados ao equipamento e ao turismo.
O conselho curador contrataria um conselho gestor profissional.

O Sr Acácio, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, disse acreditar que caminhamos para a proposição de
uma administração estilo parceria público-privada. Com esse modelo,
o Estado de Minas Gerais é pioneiro no País. Em um conselho gestor
ou curador, haveria a presença do Estado, da Codemig, a proprietária
e construtora do imóvel, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de
várias outras prefeituras, das entidades de classe. A partir da
deliberação do conselho gestor ou curador, ter-se-ia uma
administração mais profissional.

O Sr. Janilton Castro dos Santos, representante da Associação dos
Guias de Turismo de Juiz de Fora e região, entende ser importante
haver espaço físico para informações turísticas. Outro ponto que
ressaltou diz respeito à questão do conhecimento. Para que o
Município de Juiz de Fora possa retomar seu desenvolvimento, os
juiz-foranos têm de conhecê-lo. Como falar bem de uma cidade sem
conhecê-la?

De acordo com o Sr. Alessandro Carvalho, da Cetap, é preciso fazer
agora algo realmente prático. Quem deve administrar o Conex?
Alguns dizem que devemos começar com o público e depois com o
privado. Mas quantos anos depois? Enfatizou que, se definirmos que
começaremos com o público e que daqui a dois anos passaremos
para a privado, teremos algo objetivo. Todos saberão quando e o quê
acontecerá e como nos beneficiaremos.

O Sr. Márcio Duque de Albuquerque sugeriu a criação de um "site"
para captar realmente o potencial profissional da cidade, no qual uma
consultoria centralizaria as informações, chegando-se a um
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denominador comum e estabelecendo-se esse modelo da gestão do
Conex.

O Vereador Doutor Valdir sugeriu, em vez de Conex, Expo Zona da
Mata, pois entende que é mais enfático, salientando-se a vocação
mineira para o agronegôcio. Ressaltou a importância da participação
da Assembléia Legislativa e do governo do Estado, já que não se faz
um empreendimento desse porte sem parceria, seja com o conselho
gestor, seja com o curador. E necessário operacionalizar, tendo em
vista a parceria entre o Estado e a Codemig.

A Sra. Simone, Secretária Executiva do Convention & Visitors
Bureau, destacou que, a pedido da Codemig, fez um estudo a respeito
da demanda de turismo para a região, principalmente Juiz de Fora. Os
principais eventos no calendário fixo poderão ser migrados para o
centro de convenções, incluindo-se 25 potenciais eventos a serem
captados, já em fase de negociação.

Conforme a exposição feita pelo Sr. João Alberto Pratini de Moraes,
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Codemig, a
Companhia, com a sua subsidiária, Prominas, detém "know how" de
administração de centro de feiras e convenções e administra como
poder público, mas com a eficiência e a profissionalização de uma
entidade privada. A construção em si não basta. Apenas um belo
prédio ao lado da BR não resolve nada. Há aproximadamente dois
meses a Companhia vem discutindo essa questão e já tem contato
com o Convention & Visitors Bureau, que normalmente faz a captação
de eventos em todo o País. Realizou também contato com a
Associação Comercial, que fez um pedido inicial para o primeiro
evento a se realizar no Conex. Isso está sendo estudado, e nesta
semana será feita uma reunião em Belo Horizonte para a conclusão
dessas negociações. Ressaltou que, quando terminar a construção,
haverá uma lista de eventos que será gradativamente ampliada pela
ação profissional da comunidade de Juiz de Fora. Repetiu a
expressão "Expominas - Juiz de Fora" porque a equipe de Belo
Horizonte tem sempre mencionado o desejo de trazer a grife lançada
nacional e internacionalmente para Juiz de Fora. E um
empreendimento que ocupa uma área de 125 .000M2  - é um centro
grande - e possui, em seu primeiro pavimento, 13.000m 2 que podem
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ser alugados para eventos. Seu segundo piso tem aproximadamente
5.000.000m 2. Juiz de Fora terá um dos mais modernos centros de
exposições, feiras e convenções do País. Pelo fato de ter ar
condicionado e tratamento acústico em algumas áreas, será um
centro de qualidade, que se equipara ao Expominas de Belo
Horizonte. Juiz de Fora, com esse centro, estará capacitada a realizar
eventos regionais, nacionais e, sem dúvida alguma, internacionais.
Para sua viabilidade e sustentabilidade, a cidade possui, como bem foi
dito, 11 mil estudantes universitários que precisam anualmente montar
um esquema de formatura, com festas e coquetéis. Além disso, há os
lançamentos, os shows de bandas nacionais e internacionais e as
feiras para a exposição de tratores, máquinas agrícolas e produtos de
laticínio da região, que não são suficientemente divulgados. Com o
Conex, a Codemig fornecerá uma importante ferramenta para que a
região avance na produção e na comercialização de seus produtos,
sejam tratores agrícolas, sejam pequenos objetos de artesanato. As
oportunidades estão aí, e o governo alavancará tudo isso. Enfatizou,
entretanto, que continuam dependendo da ação da iniciativa privada e
da comunidade local.

10/5/2006 - Foi aprovado na reunião requerimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e deste Deputado, solicitando sejam
convidados a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, e o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho,
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig -, para debater, em reunião da Comissão, o modelo
de gestão dos centros de convenções, feiras e exposições a ser
implementado em Minas Gerais.

Foi aprovado, ainda, requerimento de mesma autoria solicitando a
realização de visitas da Comissão aos centros de convenções de
Brasília, Rio de Janeiro e Uberlândia com a finalidade de colher
informações e de verificar as experiências de gestão desses centros
de convenções.

16/5/2006 - A reunião foi realizada com a presença do Sr. Mário
Sérgio de Araújo Teixeira, Gerente de Planejamento da Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais, das Sras. Isabella Moreira dos
Santos, Analista de Planejamento e Projetos, e Sônia Pires Dinelli,
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Analista de Desenvolvimento, todos da Codemig. Na oportunidade, foi
aprovado requerimento dos Deputados João Leite, Sebastião Helvécio
e deste Deputado, solicitando à Codemig cópia do protocolo de
intenções ou do documento que normatizou a doação de imóvel à
Codemig para regularização da obra do Conex em Juiz de Fora; e
cópia dos pareceres resultantes de visitas técnicas feitas por sua
diretoria ou por seus funcionários visando a conhecer a experiência de
gestão dos centros de convenções visitados no Brasil.

Da exposição feita pelo Sr. Mário Sérgio de Araújo Teixeira,
destacamos o seguinte: desde 1998, ao receber do governo do
Estado a missão de desenvolver o Expominas, em Belo Horizonte, a
Codemig está atuando ativamente para o crescimento do turismo de
negócios de Minas Gerais; no período de 1997 a 1998, a gestão do
Expominas ficou a cargo do Belo Horizonte Convention Bureau; de
1999 a novembro de 2003, a Codemig administrou esse centro de
feiras. A primeira fase foi desenvolvida possibilitando a retomada das
obras e a conclusão do empreendimento. Em 2003, a Prominas,
empresa subsidiária da Codemig, passou a gerir o Expominas.

A Codemig tem analisado e estudado um modelo de gestão para
empreendimentos da natureza do Centro de Feiras e Exposições de
Juiz de Fora. Para alcançar esse objetivo, sua diretoria visitou vários
centros de feiras e exposições no Brasil, como o da Fiergs, no Rio
Grande do Sul; o da Embratel, em Curitiba; o Centro de Feiras e
Exposições, em Uberlândia; o Riocentro, no Rio de Janeiro, e o
Anhembi, em São Paulo, além de outros. Constatou-se que algumas
gestões são públicas, e outras, particulares.

A Codemig tem uma visão empreendedora e sintonizada com as
diretrizes de trabalho do Governador Aécio Neves, particularmente
com o choque de gestão. Esse tipo de negócio requer gestão pró-
ativa. O início de um empreendimento como esse apresenta
determinadas peculiaridades. E necessário que se torne um grande
negócio e seja atrativo antes de ser oferecido à gestão privada. Para
isso, o gestor deve desenvolver um trabalho competente: precisa estar
atento ao funcionamento do mercado e participar ativamente do
"trade" turístico. A Codemig agiu dessa forma desde que passou a
interagir com esse tipo de empreendimento.
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É de suma importância que o negócio seja bem gerido, para que a
sociedade encontre o que almejou como incremento. A Codemig tem
dialogado com entidades de classe para ouvir o que a comunidade
espera desse empreendimento em Juiz de Fora. O turismo de
negócios é a grande ferramenta de desenvolvimento. E um elemento
catalisador e criará, com a ocupação do centro de convenções, um
número significativo de empregos diretos e indiretos em vários
setores, como o hoteleiro. Para isso, o negócio precisa ser
administrado de forma empreendedora. Essa é a visão da Codemig,
que entende que a gestão do Conex deve ser dela, em razão da
experiência que conquistou ao longo destes anos.

A Codemig é uma entidade de economia mista, composta de
acionistas, devendo, por isso, apresentar resultados. Numa visão
empreendedora, um dos itens necessários para se gerir o centro de
convenções é uma equipe enxuta. Na ocasião em que esteve à frente
do Expominas. a Codemig contava com uma equipe de apenas 17
pessoas. Na realidade, a maior parte dos trabalhos não é feita por
quem administra o centro, mas exatamente por quem o aluga.

Uma atividade empreendedora deve sempre obter os resultados
almejados pela comunidade. E preciso gerar mais empregos na área
de prestação de serviços. Os prestadores de serviços beneficiar-se-ão
com a ocupação dos centros de feiras pelos organizadores do evento
e principalmente, pelo público que este atrair.

O tempo máximo de duração de feiras e exposições, de modo a
garantir sua atratividade, é em torno de sete dias. A duração média é
de três a cinco dias. Existem, ainda, os períodos de montagem e
desmontagem, em que os prestadores de serviços ocupam os hotéis.
Os empresários atraídos para a leira e os turistas de negócios
constumam ficar por até sete dias. Se o evento se estender além
desse prazo, tornar-se-á cansativo.

A legislação federal estabelece o número máximo de dias para as
feiras. Em Juiz de Fora, existe uma lei que proíbe feiras com sete dias
de duração. Então, para que seja realizado um evento de sete dias,
essa lei terá de ser alterada.

O estacionamento é uma das maiores fontes de renda de um centro
de feiras. Alguns entendem que ele deve ser gratuito. Entretanto, isso
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não é possível, porque deve haver seguro para o caso de dano a
veículo estacionado. Esse seguro é necessário para cobrir os custos
com a estrutura. A equipe que se responsabilizará pela gestão do
Expominas, em Juiz de Fora, já tem até um valor definido para o
estacionamento.

Quanto à estrutura gestora, tanto a Codemig quanto a Prominas já
vêm participando do Convention Bureau, de Belo Horizonte, e também
participarão dessa entidade de classe, em Juiz de Fora, bem como de
outras entidades que congregam o turismo de negócios. Assim, direta
ou indiretamente, tais entidades contribuem para a normatização do
funcionamento de um centro de eventos.

Quando se iniciaram as atividades do Expominas de Belo Horizonte,
a primeira fase do trabalho foi feita pela iniciativa privada, por meio da
Fundação Belo Horizonte Convention Bureau, que desenvolveu a
normatização daquele centro.

A Frominas, empresa subsidiária da Codemig, administrava apenas
o Minascentro. Recentemente, porém, assumiu também a gestão do
Expominas. Até o exercício de 2003, era a própria Codemig que
coordenava esse trabalho, com uma equipe de 17 pessoas. E essa
equipe conseguiu, dando seqüência a um trabalho iniciado pela
iniciativa privada, dar a Belo Horizonte um centro de feiras atraente, a
ponto de os espaços ficarem totalmente ocupados, o que fez com que
a conclusão do projeto, a reforma e a ampliação desse centro fossem
viabilizadas durante o governo Aécio Neves.

O Expominas, na realidade, era uma fundação, fruto de um contrato
celebrado pela Codemig com o Convention Bureau, para normatizar e
formatar o empreendimento. Após essa formatação, a gestão foi
realizada pela própria Codemig. O modelo de gestão apresentado
continha grande número de cargos, mas ele foi aplicado dentro de
uma estrutura muito menor que a prevista. Para dar prosseguimento à
gestão da fundação, a Codemig teria de continuar com um custo mais
elevado que o inicial. O resultado seria menor; por isso a estrutura
deveria ser enxugada. E assim procedeu a Codemig.

Quanto aos centros de convenções visitados pela diretoria e
funcionários da Codemig, foram elaborados relatórios técnicos, nos
quais constam os detalhes e especificidades atinentes à sua gestão.
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Foram constatadas diversas situações, pois alguns são geridos pelo
setor público, outros pela iniciativa privada, mas todos os centros são
considerados como unidades estratégicas de negócio. Além do
Minascentro, foram analisados os modelos de gestão encontrados em
Uberlândia, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Rio
Grande do Sul.

A captação de eventos é uma responsabilidade dos Convention
Bureaux e de outras entidades de classe. O papel da Codemig seria
controlar o espaço, celebrando contratos e administrando. A Codemig
tem procurado tais entidades para atingir seus objetivos. Uma unidade
central não pode fazer tudo acontecer sem a participação de
entidades criadas para esse fim, ou seja, entidades que congreguem o
"trade" de negócios na região. Acredita-se que esse trabalho seja dos
Convention Bureaux e de outras entidades que podem somar forças.

A Codemig entende que a gestão do Conex será dela propriamente,
e não, da sua subsidiária Prominas, pois tem plenas condições para
gerir o empreendimento Expominas; e que a realização de feiras em si
não cabe a ela, mas ao promotor de eventos. A captação de eventos é
um papel dos Convention Bureaux e de outras entidades de classe.
Os Convention Bureaux seriam abastecedores. E esta a filosofia que
se tem visto no Brasil: os Convention Bureaux atuando como
elemento catalisador.

Em relação à avaliação de centro de convenções, alguns aspectos
já foram definidos pela Codemig, e outros estão em definição. Durante
o período em que era responsável pela gestão do Expominas de Belo
Horizonte, o parâmetro era a ocupação da agenda, ou seja, o número
de dias em que o centro de feiras estava ocupado. Então, o
denominador seria obtido pela taxa de ocupação. Para implantar um
centro de convenções, é preciso oferecer preço atraente, compatível
com o nível de renda da região.

Um centro de convenções pode, num primeiro momento, não ser
auto-suficiente para atender a todos os custos. Durante os primeiros
anos, dependerá dos custos iniciais, a exemplo das receitas de
estacionamento, para atingir esse objetivo. Ele terá um prazo de
maturação, necessitará do trabalho competente da Codemig e das
entidades que contribuíram. Portanto, a taxa de ocupação será o

WIL



516

parâmetro para a medição desses resultados.
Na gestão do Expominas, trabalhou-se com aluguel por metro

quadrado. Cada ambiente tem um custo, uma metodologia, um preço
de realização, um preço no período de montagem e de desmontagem,
sintonizado com a prática vigente no turismo de negócios. Trabalhou-
se também com o metro quadrado ocupado, que apresenta algumas
diferenças. Se for um auditório montado, considera-se o número de
assentos; se o auditório é alugado para 1.500 pessoas, considera-se
esse número vezes o preço unitário; se o espaço contém 5.000m2,
multiplica-se essa medida pelo preço do metro quadrado. O preço
varia de acordo com a característica do ambiente. O preço para
eventos é diferenciado do preço de uma feira, visto que, com esta,
viabiliza-se o desenvolvimento industrial. Logo, não se pode privilegiar
uma formatura em detrimento de outros investimentos. Certamente, a
realização de uma formatura custará mais caro. Caso contrário, um
belo centro de feiras - sem desmerecer o setor estudantil, que, sem
dúvida, é muito importante - será ocupado somente com formaturas. O
maior gerador é a atividade industrial, que, além de gerar receita com
a realização dos eventos, viabiliza, por meio da participação nos
empreendimentos, novos negócios para a região.

24/5/2006 - Nessa reunião, foi aprovado requerimento dos
Deputados Sebastião Helvécio, João Leite e deste Deputado,
solicitando fossem ouvidos em audiência pública a Presidente do
Instituto Estrada Real e a Secretária de Estado de Turismo, Sra. Maria
Elvira; solicitando, ainda, fosse convidado o Sr. João Alberto Pratini de
Moraes, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Codemig, a
fim de contribuir para os estudos sobre modelo de gestão dos centros
de convenções no Estado.

616/2006 - Os convidados para a audiência pública não puderam
comparecer. Foi aprovado requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio e Biel Rocha solicitando que sejam convidados a participar
de reunião para se debaterem assuntos relativos aos trabalhos da
Comissão a Sra. Erica Drumond e o Sr. Marco Antônio Menezes
Coelho Silva, respectivamente, dos Convention Bureaux de Belo
Horizonte e Juiz de Fora, bem como o Diretor-Geral do DNIT.

281612006 - Reunião ordinária realizada com a presença dos
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seguintes convidados: Cristiane lavares de Meio, Supervisora de
Serviço Especializado da Secretaria de Estado de Turismo,
representando a Secretária de Estado Sra. Maria Elvira Sales Ferreira;
Simone Araújo, Superintendente Executiva do Convention Bureau de
Belo Horizonte, representando a Sra. Erica Drumond, Presidente da
entidade.

Na oportunidade, foi aprovado requerimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha em que solicitam à
Presidência da Anatei que gerencie com as operadoras de telefonia
celular a instalação de antena de celular na área do Expominas de
Juiz de Fora.

Ao iniciar a reunião, o relator informou que, nesse mesmo dia,
estivera em Juiz de Fora, em companhia do Governador Aécio Neves
e do ex-Presidente Itamar Franco, para a inauguração do Centro de
Convenções de Juiz de Fora, denominado pela Codemig Expominas
de Juiz de Fora, com a intenção de regionalizar a experiência do
Expominas de Belo Horizonte.

Foi inaugurado um prédio numa região estratégica de Minas Gerais,
na BR-040, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, região que
polariza várias cidades.

O relator reafirmou a importância da contribuição do Convention
Bureau para os trabalhos da Comissão, que tem por objetivo elaborar
um documento apresentando propostas de como gerir um espaço
como o centro de convenções de Juiz de Fora, envolvendo a
comunidade, a área empresarial e os demais setores interessados no
desenvolvimento da região, bem como as autoridades municipais,
estaduais e federais.

A Sra. Simone Araújo explicou que o Convention Bureau de Belo
Horizonte existe para tentar profissionalizar a captação de eventos
para Belo Horizonte. Foi criado há nove anos, é uma fundação
privada, aproximadamente com 180 associados, com o objetivo
comum de captar eventos para Belo Horizonte e fomentar essa
vocação da cidade, que é uma metrópole extremamente apropriada
para receber o turismo de eventos, o turismo de negócios. Destacou
que Belo Horizonte foi descoberta como um destino importante para
esse segmento pelo mercado de fora do Estado, antes mesmo que



518

nós, o fizéssemos, e que a maior prova disso é o tempo que levamos
para ter um centro de convenções.

Segundo relatou, um centro de convenções não é a nossa sala de
visitas, para dar festas. Nada impede que isso também seja feito lá,
mas temos de saber que o maior objetivo de um espaço como aquele
é o de buscar a realização de eventos importantes. Não vai adiantar
nada ficarmos atrás da mesa; temos de ir aos mercados nacional e
internacional para dizer que Belo Horizonte tem capacidade e
equipamento para receber esse tipo de evento, em vez de ocupar o
calendário desse espaço com eventos locais, que, por mais
importantes que sejam e por mais que a cidade os receba com
carinho, poderiam ocorrer em outros lugares. No próprio Expominas e
no Minascentro, há uma preocupação muito grande com o lucro.
Informou que as pessoas responsáveis pela gestão de espaços como
esses, muitas vezes não percebem que o lucro não tem de ser no
caixa local, na própria administração, mas na ponta - no cofre do
Estado, na geração de emprego e renda. Disse que presenciou essa
atitude na Prominas, onde recebiam muito dinheiro com o aluguel do
espaço para formaturas, eventos sociais, "marketing" de rede, eventos
religiosos, etc. O recurso de locação sempre vinha, demonstrando ser
um bom negócio, mas um bom negócio privado; entretanto, estavam
tratando de um equipamento público, que tem uma proposta e um
objetivo muito maiores.

Elogiou a postura dos Deputados ao buscar uma solução por meio
de uma comissão de estudos na Assembléia Legislativa. Afirmou que
as gestões são, muitas vezes, equivocadas. Talvez por se considerar
que aquele é um equipamento de menor importância em uma escala
de poder, comete-se o erro de ali colocar pessoas que não
compreendem a relevância daquilo, que não sabem a que vieram, que
não entendem o que ocorre ali, a sua missão, a atenção que devem
dispensar àquele espaço nem onde buscar eventos para ocupá-lo.
Com a realização de um evento como o do BID, demonstrou-se a
importância do equipamento - que só foi concluído porque o BID já
estava marcado. Essa é a força dessa indústria. Argumenta-se com
freqüência que o importante era que Belo Horizonte tivesse um
espaço para receber 10 mil pessoas; entretanto, há muitos eventos
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para 1.500 a 3 mil pessoas. São Paulo, que é o grande mercado, já
não comporta a realização desse tipo de eventos; é certo que tem
cada dia mais espaço para isso e os eventos vão para lá, mas a
cidade está a cada dia mais estrangulada. E a cidade com o perfil
mais adequado para buscar esse evento que já não tem condição de
se realizar no eixo Rio-São Paulo é Belo Horizonte, mas ainda temos
dificuldades de agenda. Afirmou que a dificuldade de agenda é
exatamente um erro de gestão.

Ressaltou que a administração desses espaços é uma questão
importante, que tem de ser compartilhada e compreendida. Não se
pode lidar com o calendário de um espaço público como se ele fosse
uma empresa privada. Se o espaço foi construído com recursos
públicos, o calendário deve estar à mão. Quando o Convention
Bureau vai captar um evento, uma das grandes dificuldades é não se
ter a certeza da disponibilidade do espaço para a época da realização
do evento, que pode ser em cinco ou seis anos, até porque esse
trabalho é feito com muita antecedência. Se é certo que hoje Belo
Horizonte tem não o maior, mas um dos mais modernos espaços de
eventos do País, também é certo que ele precisa de uma gestão mais
atual e mais ligada no mercado do que teve até então.

Na visão do Convention Bureau, o evento internacional é o objetivo
a alcançar. O Ministério do Turismo, a Setur e a Belotur têm apoiado
esse trabalho. Há um "p001" de órgãos e empresas interessados, que
compreendem a importância desse segmento e se unem para inserir
Belo Horizonte, de forma mais profissional, nesse mercado, buscando
ocupar não só o Expominas, como também todos os espaços de que
a cidade dispõe. Ressaltou que, a cada dia, surgem mais opções: hoje
quase todos os hotéis oferecem espaço para eventos, porque sabem
a importância e a força deles para dar sustentabilidade aos próprios
empreendimentos.

A Sra. Simone Araújo afirmou também que o Convention Bureau
não participa da discussão da agenda do Expominas. Existe um
conselho na Companhia Mineira de Promoções - Prominas. Mas não
passa por ele a definição dos eventos. O conselho tem outro papel. E
o Convention Bureau nunca foi convidado a fazer parte dele; ao
contrário, tem sempre convidado o Expominas, a Prominas e o
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Minascentro a participar mais ativamente, porque tem a compreensão
clara de que onde existe um Convention Bureau, o ponto de partida é
a ocupação do centro de convenções e da hotelaria, mas passa
também por uma ampla cadeia produtiva que atua direta ou
indiretamente na realização do evento.
Se houvesse acesso ao calendário, haveria como agir. O

Convention Bureau captou o Congresso Interamericano de Radiologia,
que foi a última experiência em termos de congresso internacional.
Belo Horizonte disputou o evento com Cuba. Trata-se de um
congresso da área médica, e sabe-se a importância que Cuba tem
nessa área. O Uruguai retirou sua candidatura em vista da maneira
pela qual Belo Horizonte se apresentou. Para tanto, o Convention
Bureau celebrou parcerias importantes com a Prefeitura, o governo do
Estado e, até mesmo, com a Embratur.

Segundo a Superintendente, o Convention Bureau de Belo
Horizonte, ao fazer uma captação, realiza uma consulta específica:
informa que busca um congresso internacional de determinada área e
verifica se a data está dispníveI. Muitas vezes, o espaço está
ocupado por outro evento. E muito comum haver formaturas na
cidade, que acabam por ocupar o espaço. Há um número cada vez
maior de formaturas, porque se ampliou o universo de faculdades. As
pessoas desejam comemorar a formatura, só que as universidades,
as escolas, os alunos, os formandos têm como foco somente o
Minascentro.

Belo Horizonte já perdeu, algumas vezes, eventos internacionais de
cinco dias de realização, que movimentariam a cidade e seu entorno
durante uns oito dias, em virtude de, nesse período, haver um evento
local ocupando espaço no calendário. Essa é uma falha de gestão que
ocorre, por causa da angústia da diretoria de que tem que fazer
dinheiro para encher o caixa. Na opinião do Convention Bureau, esse
é um erro primário, pois a pessoa não compreende que o provoca, O
Minascentro tem que ser auto-sustentável e o será e renderá muito
mais, se trabalhar com o foco no evento correto.

Em outras situações, há acesso à agenda, e, às vezes, depara-se
com situações em que não se pode buscar um evento, porque o
espaço já está comprometido com um acontecimento que poderia
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realizar-se na Serraria, por exemplo, na Casa do Conde ou em outro
espaço da cidade. Ironicamente, é o evento que gerará
desenvolvimento ou emprego de uma forma ou de outra para aquele
formando que está ocupando o espaço indevidamente nesse dia.
Então, é uma ironia.
A questão é cultural. E necessário fazer com que todos

compreendam e se conformem com a situação já não será possível
preencher a agenda, a não ser que seja com o rigor de baixa estação.
O período em que não ocorrem eventos vai de janeiro a fevereiro.
Então, todos os eventos locais que desejam realizar-se no Expominas
ou no Minascentro nesse período de baixa estação devem ser
agendados, porque, de março a novembro, é alta temporada de
eventos, e não se pode perder um evento de fora em razão de outro
local, por mais importante que este seja para nós.

Após a exposição feita pela Superintendente do Belo Horizonte
Convention & Visitors Bureau, o Presidente da Comissão, Deputado
Sebastião Helvécio, determinou que se passasse à fase de debates.
Fez algumas considerações a respeito da exposição da Sra. Simone e
solicitou esclarecimentos a respeito de três questões, que contribuirão
para a elaboração da proposta de gestão do Centro de Convenções,
Feiras e Exposições.

Existe, entre os Convention Bureaux instalados em Minas Gerais,
um sistema de rede, de comunicação, ou cada um deles atua com
personalidade jurídica própria? O funcionamento de cada um deles é
independente ou existe um sistema de comunicação entre eles?
A administração do espaço onde são realizadas as feiras e

exposições, a exemplo do prédio do Expominas e do Minascentro,
deve ser da iniciativa privada ou do poder público, ou, ainda, a
administração física não é preponderante para o sucesso do evento?

Existe um tempo de latência desde que o centro é construído até
que consiga caminhar com as próprias pernas? E possível a
administração do espaço ser pública e a captação ser aberta, ou
existe algo que não permite essa participação do poder público e do
privado no mesmo espaço?

Esclarecendo as questões apresentadas, a Sra. Simone Araújo
afirmou que os Convention Bureaux de Minas Gerais hoje são em
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torno de oito, têm independência, são fundações, associações. Cada
um tem um formato, mas todos têm o mesmo objetivo, embora
normalmente focalizem a captação de eventos onde quer que haja
vocação para isso. Há cidades com vocação para o turismo que
pensam que abrirão um Convention Bureau e os seus problemas
serão resolvidos, o que nem sempre ocorre. Talvez isso se deva a
falha de comunicação.

As cidades querem ficar independentes, mas já há uma federação
de Convention Bureaux nacional, com sede em Brasília, e uma
estadual, que está, de certa forma, ligada ao 8H Convention Bureau.
A federação estadual está iniciando, tem menos de um ano de
existência, e o BH Convention Bureau precisa dar—lhe suporte de
endereço e estrutura operacional.

A comunicação se faz em rede, mas isso não significa que os
trabalhos se dão em rede. O fato de o BH Convention Bureau
trabalhar para Belo Horizonte, onde está instalado, não significa que
ele não perceba a vocação e a necessidade de outras cidades
mineiras de receber determinados eventos.

Quando, ao fazer o estudo para a captação de um evento para Belo
Horizonte, o Convention Bureau percebe que se trata de um evento
nacional ou internacional com foco, por exemplo, na agricultura e
sabendo que determinada cidade do interior de Minas Gerais tem
capacidade instalada para recebê-lo - com rede de transporte e
condições de hospedar os visitantes -, indica, então, ao empreendedor
a cidade que tem perfil para o evento. Pode ser Juiz de Fora, Ouro
Preto ou outra. O BH Convention Bureau acaba sendo esse
catalizador.

O evento vêm primeiramente para Belo Horizonte, e, não havendo
condição ou agenda, tudo é feito para que o Estado não perca a
oportunidade de recebê-lo. E indicada, de uma forma ou outra, a
cidade mineira que poderia recebê-lo. Com ou sem Convention
Bureau no interior, tenta—se evitar que o Estado perca eventos.

Um centro de convenções necessita de, no mínimo, cinco anos para
maturar. Todo o equipamento necessita de cerca de cinco anos para
se instalar devidamente no mercado. E necessário posicionar-se no
mercado nacional de um país imenso, que tem uma gama enorme de
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eventos, e também no mercado internacional. Não é um trabalho que
se faz da noite para o dia.

Muitas vezes, falha-se ao pensar que um investimento grande se
esgota no instante em que se coloca o buquê de flores para inaugurá-
lo. Não é assim. O empreendedor precisa de acompanhamento
econômico e de sustentabilidade para trabalhar profissionalmente, de
modo que não precise correr atrás de situações menores que lhe
custeiem o final de mês. O acompanhamento é necessário.

Quanto à gestão do investimento pela iniciativa privada, ressaltou
que, muitas vezes, indicações políticas são as que mais atrapalham
as gestões de empresas, corno é o caso da Prominas. Isso ocorre
porque as pessoas precisam ser colocadas logo, e, em geral, naquele
momento, não há tempo para analisar se seu perfil corresponde à
necessidade da instituição.
A Sra. Simone afirmou que, na iniciativa privada, há um

comprometimento maior com a qualidade do profissional, o que,
infelizmente, não acontece no setor público. A cobrança de resultado
para o profissional da iniciativa privada é muito maior que no setor
público. Em geral, a morosidade dos processos de licitação pública
engessa as iniciativas. O evento não tem esse tempo. Não cabe uma
situação emergencial num evento com 3 mil pessoas em um espaço.
A lei dispensa a licitação em alguns casos, mas em outros não. A
máquina pública não tem agilidade, e isso, na gestão de um espaço
para eventos, é terrível, porque o que fica é a imagem daquele
momento. Tem-se a impressão de que o organizador do evento, ou
seja, aquela entidade de classe, não tem agilidade para solucionar
problemas, o que pode impedir que repita o evento em dois ou três
anos.

Segundo a Superintendente, não é fácil os dois setores trabalharem
em conjunto. Seria muito bom equilibrar sua participação. A iniciativa
privada não tem condição, como não teve, de construir um local para
exposições. O governo precisou assumir a construção do Expominas
para dotar a cidade de um espaço dessa natureza.

No entanto, a gestão de um calendário de eventos precisa de
atenção especial. Corre-se o risco de perder-se todo um investimento
quando não se cuida do departamento comercial, que é exatamente o
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mais importante. O comercial tem de ter suporte da mídia e apoio para
sair e buscar o evento. Não pode ficar atrás da mesa esperando que
as oportunidades lhe batam à porta, porque, certamente, o que vai
chegar não será o melhor. Será sempre o que ficou solto, o evento de
última hora, que não gerará retorno.

O ideal é que houvesse equilíbrio entre a agilidade da gestão
privada e o direito de participação do setor público. No entanto, isso
hoje é muito difícil. Nesse momento, o ideal seria a terceirização da
gestão, partindo—se do princípio de que um novo espaço não dá
retorno em menos de cinco anos. E o prazo mínimo.

O Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto acabou de
completar cinco anos. Há algum tempo, só havia o BH Convention
Bureau. Hoje, Ouro Preto já tem o seu Convention Bureau. Não se
deve esperar retorno de auto-sustentabilidade em menos de cinco
anos. A Ufop, que é a gestora do espaço e responsável pelo
investimento, acreditava que o retorno seria imediato. E ficou
comprovado que não. Só este ano, o centro começou a se manter. Até
então, a Universidade teve de dar suporte, porque, do contrário, eles
teriam de ocupar todo o calendário com eventos que desqualificariam
o espaço. Por sorte, a Universidade teve compreensão e paciência
para esperar todo esse tempo. Foi uma complementação do
investimento, que não se esgotou somente com a festa de
inauguração.

O Presidente da Comissão, Deputado Sebastião Helvécio,
argumentou que, se há espaço público, é preciso também haver
política pública para sustentá—lo ao longo de cinco anos. Acrescentou
que entende ser possível caminhar para uma legislação que delegue a
administração ao poder público e a captação de eventos à iniciativa
privada. Questionou, então, se a Sra. Simone acreditava que uma
parceria entre o público e o privado poderia ser uma proposta
interessante.

Respondendo à indagação, a Sra. Simone Araújo afirmou que tal
parceria poderia ser bem-sucedida desde que a pessoa do setor
público estivesse preparada para trabalhar nesse formato e
compreendesse a proposta de um Convention Bureau, que ali está
para auxiliar e jamais para tirar alguma coisa. Essa incompreensão
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gera insegurança, o que põe tudo a perder.
Acrescentou que a agenda de um centro de convenções públicas

deveria estar "on line". Todos deveriam ter a liberdade de acessar a
agenda da Prominas, por exemplo. Assim, se houver uma brecha na
agenda para daqui a três anos, o Convention Bureau poderia ligar
para o gestor e sugerir-lhe buscar juntos o Congresso Internacional de
Oftalmologia, por exemplo. O gestor, muitas vezes, não percebe que
há aquele vácuo, porque o que impera é a cultura do imediatismo.

Prosseguindo com o debate, o Presidente da Comissão ponderou
que há dois momentos importantes no que diz respeito aos centros de
convenções: há os eventos de classe, que são os congressos
internacionais ou nacionais de especialidades médicas e de atividades
profissionais e as feiras expositoras de produtos. Perguntou, então, à
Sra. Simone se do ponto de vista social, uma feira se sobrepõe à um
evento internacional, ou seja, na gestão de um centro de convenções,
se seria mais interessante priorizar feiras temáticas em detrimento de
eventos.

Em resposta à indagação, afirmou-se que não existe captação de
feira. A feira é uma vocação local. O grande mercado de feiras está
instalado em São Paulo. O Convention Bureau entende que,
trabalhando as nossas vocações, poderíamos desenvolver, com
esforço de duas horas, um calendário de feiras subsidiadas pelo
governo e pela iniciativa privada, como feira de mineração - que, aliás,
já temos -, de informática, de modas e de cultura. Os maiores
"designers" de jóias, os mais premiados no mundo são de Minas
Gerais, por uma questão óbvia: as gemas estão aqui. Não temos
feiras de "designers" de jóias para o mercado internacional. Como as
portas de Minas Gerais estão abertas para um enorme contrabando
na região Norte do Estado, a nossa matéria-prima está sendo levada
para fora. Além disso, desconsideramos os nossos profissionais.
Temos uma grande cidade, um mercado importante, a matéria-prima,
o "designer" e a mão-de-obra. Salientou que já passou da hora de
realizarmos aqui uma feira de jóias.

Afirmou também que foi a feira Minas Mostra Mulher que colocou
Minas Gerais no cenário nacional. Um organizador de eventos
percebeu a vocação de Minas criando uma feira que deixou o Estado
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nas vitrines nacionais e internacionais durante vários anos. Minas
pode resgatar uma feira de modas. Os maiores estilistas são mineiros,
e isto deve ser aproveitado.

O Estado é forte em muitos setores e tem áreas de excelência.
Devem ser pensadas feiras que possam fazer do Expominas um
centro de feiras, um espaço ocupado por feiras, de janeiro a
dezembro, conforme a vocação de Minas. O Expominas deve ser visto
como um centro de feiras, e não de convenções, porque foi trabalhado
num projeto interessante, que lhe dá essa versatilidade. Até que
surjam outros, poderá suprir uma carência enorme da cidade.

No projeto original de Gustavo Pena, havia uma torre separando a
parte de convenções da parte de feiras. Durante a elaboração do
projeto, Gustavo Pena visitou os maiores centros de turismo do País.
Compreendeu que feira e convenção são eventos diferentes. Em
determinado momento, poderá existir uma convenção imensa e,
atrelada a ela, uma feira também imensa. Deve haver esse equilíbrio.

As feiras devem ser trabalhadas diferentemente dos congressos.
Ambos são importantes e atraem turistas. Ao contrário das feiras, os
congressos são rotativos. Tentou-se, várias vezes, trazer a Bienal do
Livro. Todos sabem que literatura é o forte do mineiro. E necessário
refletir sobre a vocação do Estado e organizar um calendário anual. O
que pode ser feito? Uma grande feira por mês? Serão 12 por ano.
Como o setor pode trabalhar? As feiras são anuais. Os congressos,
normalmente, são bienais, retornando, em média, oito anos depois.

Este relator argumentou que inicialmente o centro de convenções
não poderá manifestar o interesse de autofinanciamento porque não
se trata de uma empresa. Os centros de convenções propiciam
desenvolvimento para o local, como emprego, renda e auto-estima.

Dando prosseguimento ao debate, a Sra. Simone Araújo afirmou
que o centro de convenções não poderá causar prejuízo. Se as
administrações forem voltadas para o que é correto no setor, os
centros de convenções se pagarão e darão lucro. Acrescentou que o
problema é a utilização de um caixa tão pequeno, como tantas vezes
ocorreu no Minascentro: os recursos que deveriam ser aplicados na
manutenção do espaço, para que tivesse condições de receber esse
público tão especial, eram utilizados para outros fins. Esse é um
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problema do setor público e não aconteceria, de forma alguma, na
iniciativa privada.

O Deputado João Leite observou que Minas Gerais se reuniu
durante o encontro do BID. Foram feitos contatos em todos os níveis,
além de empréstimos do BID para o governo de Minas. Muitos
projetos do governo mineiro serão assumidos pelo Banco, como o
denominado Campos de Luz para a América Latina. Tudo isso trará
ganho. A gestão do Expominas deve ser ampla, ou seja, sobre todos
os ganhos gerados por eventos desse porte. Acrescentou que o setor
privado, representado pelo Convention Bureau de Belo Horizonte,
poderia estar a par da agenda dos governos federal, estadual e
municipais, para que possa, nas datas de captação de eventos, fazer
coincidências que poderão trazer ganhos para o País, o Estado e os
Municípios. Reunir todas essas pontas que trarão eventos importantes
para Minas poderá ser uma contribuição importante.

4/7/2006 - A reunião extraordinária foi realizada com a presença dos
seguintes convidados: Marco Antônio Menezes Coelho da Silva, do
Convention Bureau de Juiz de Fora; Simone Maria Lima, Diretora
Executiva do Convention Bureau de Juiz de Fora; Erika Campos
Drumond, Presidente da Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos;
Simone Araújo, Superintendente da Fundação Belo Horizonte Turismo
e Eventos; Rosângela de Albuquerque, Gerente de Relacionamento
da Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos.

Ao iniciar a reunião, o Deputado João Leite fez referência a
correspondência enviada à Comissão pela Presidente Executiva do
Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, Erika Drumond, na qual
trata das questões levantadas pela superintendente Simone Araújo na
última reunião desta Comissão, fortalecendo especialmente a posição
do Belo Horizonte Convention a respeito da gestão que, ao final, será
proposta pela Comissão. Reitera, ainda, a disposição em colaborar
com a Comissão no que for preciso para que o Expominas de Belo
Horizonte e o recém-inaugurado em Juiz de Fora possam ter um
modelo de gestão definido em cima do que melhor poderá garantir o
cumprimento da missão de um equipamento construído com recursos
públicos, cuja missão é gerar emprego, renda e divisas para o Estado,
e não o lucro interno, que sempre foi norteador da ocupação dos

rÁ'!



528

centros de eventos públicos de Belo Horizonte.
Afirmou que é fundamental que os investidores e os gestores

compreendam que o lucro gerado por um equipamento dessa
natureza tem de estar representado na ponta, ou seja, na geração de
impostos, de emprego e de novas oportunidades de negócios para o
Estado. Compreende a ansiedade da equipe gestora de um centro de
eventos, que, ao ser cobrada para gerar receitas que garantam o
custeio e a manutenção do espaço, acaba por fazer uma ocupação
equivocada, impedindo, na grande maioria das vezes, que a
instituição cumpra com seu real papel.

Espaços novos, como o Expominas de Belo Horizonte e de Juiz de
Fora, necessitam da compreensão e do entendimento do investidor
sobre a necessidade de um tempo de maturação. Nenhum espaço
para eventos que trabalha com foco no desenvolvimento desconhece
que são necessários em torno de cinco anos para que o local comece
a dar os frutos esperados pelo Estado e pelo investidor. A partir daí, o
lucro, inclusive interno, estará plenamente garantido.

O exemplo mais próximo e recente é o do Centro de Artes e
Convenções de Ouro Preto, que atingiu sua meta de auto-
sustentabilidade, sem, contudo, comprometer a missão e a imagem do
local. Ainda na fase de pré-projeto, a Universidade Federal de Ouro
Preto - Ufop - contratou o Belo Horizonte Convention Bureau para
acompanhamento do projeto, desenvolvimento de um plano gestor e
treinamento de pessoal, buscando o melhor aproveitamento do
espaço e a manutenção do objetivo do investidor, que sempre foi a
ampliação qualificada do turismo da cidade de Ouro Preto, por meio
da criação de eventos novos, de calendário fixo, conforme a vocação
da cidade, com foco no turismo nacional e internacional, e na
captação de outros eventos - congressos, convenções, seminários,
etc. , que atraíssem o olhar e o visitante para a cidade. O espaço deu
certo. Hoje, o local já não depende da ajuda financeira da Ufop, que
teve a visão de, além de compreender que havia um tempo
necessário à sua maturação, buscar no mercado profissionais
qualificados para o gerenciamento do local.

No mesmo documento, o Belo Horizonte Convention Bureau coloca-
se à disposição dos Deputados para contribuir no que for preciso para
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a continuidade dos objetivos de um investimento público tão sério e
correto como foi a construção do Expominas Belo Horizonte e do
Expominas Juiz de Fora como âncoras do desenvolvimento do turismo
no Estado.

O Sr. Marco Antônio Menezes Coelho da Silva, em sua exposição,
fez uma apresentação suscinta do Convention Bureau de Juiz de Fora
e Região, para mostrar que tal associação tem peso e
responsabilidade junto ao empresariado local. O Juiz de Fora e
Região Convention & Visitors Bureau é uma associação de direito
privado que não tem fins lucrativos. Tem autonomia tanto
administrativa quanto financeira, foi constituído em 12/7/2001 e é
sustentado por seus mantenedores, todos pessoas jurídicas.

Ressaltou que a data da constituição do Convention Bureau em Juiz
de Fora é 2001, estando aproximadamente 130 anos defasado do
primeiro Convention Bureau instalado no mundo, na cidade de Detroit.
O objetivo do Convention Bureau é contribuir para o desenvolvimento
turístico sustentável de Juiz de Fora e região, por meio de ações que
façam aumentar o fluxo de visitantes e por meio da captação e do
apoio à realização de eventos.

Lembrou que o desenvolvimento turístico que o Convention Bureau
almeja sempre está baseado no aspecto sustentável, que é aquele
que preserva os valores culturais, artísticos e as conquistas locais.

A missão do Juiz de Fora Convention Bureau é fomentar o
desenvolvimento do turismo por meio de ações planejadas de
'marketing" Planeja-se para poder executar, visando a atrair para a
cidade a realização de eventos de qualquer natureza.
O Juiz de Fora Convention Bureau congrega associados

pertencentes a todas as categorias da sociedade. E isso o que o
diferencia de um sindicato. O sindicato pleiteia ações para uma
classe, enquanto o Convention Bureau, por receber empresários de
todas as categorias, postula pela cidade.

Entre as ações básicas da instituição, ressaltou que é responsável
pela captação de eventos tanto de Juiz de Fora quanto do seu
entorno. E uma associação articuladora do turismo. Tem o desafio de
impulsionar a certificação do Circuito do Caminho Novo, do qual
constam sete cidades da região. Essa certificação é extremamente
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importante, pois abre caminho para pleitear recursos junto ao
Ministério do Turismo.

Tem como ferramentas fundamentais para a captação o seu banco
de dados, o inventário da oferta turística, o "site" e diversos
informativos que produz. Elabora, para divulgar em Juiz de Fora,
material promocional, mapas, "folders" e "showcases", que fazem a
venda institucional desse destino.

Afirmou que o Convention Bureau já tem obtido resposta ao trabalho
realizado. Em 2002, quando iniciou a gestão, tinham 50 eventos em
Juiz de Fora, entre os captados e os apoiados. Com a evolução, em
2005, chegou-se a quase 120 eventos. As ações envolvem
principalmente a participação em feiras de caráter nacional, que têm a
finalidade de fazer Juiz de Fora divulgar constantemente a sua
plenitude. Buscou-se a representatividade da instituição junto aos
órgãos municipais, estaduais e federais, a Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, a Fecomércio, a Setur, o Ministério do Turismo, a Federação
Mineira de Convention & Visitors Bureaux e a Federação Brasileira
dos Convention & Visitors Bureaux. Além disso buscou-se recursos
por meio de projetos apresentados no Fórum Estadual de Turismo.

Ressaltou que um dos objetivos do Convention Bureau é o
aperfeiçoamento dos recursos humanos, porque, para a cidade ser
turística e ter a vocação de receber, precisa possuir como atrativo
principal as pessoas que recebem o turista. O Convention Bureau
participa de feiras, realiza visitas constantes e faz contato com
promotores e organizadores de eventos de todo o Brasil. Promove um
estudo exaustivo de calendários e possui uma grande lista de eventos
cadastrados, sendo que outros poderão ser a ele acrescentados. Faz
visitas a entidades e conselhos, objetivando a captação de eventos.
Atualmente, em razão do número de faculdades que Juiz de Fora
possui, a cidade está se transformando em um pólo difusor de
conhecimento. Com isso, a busca de eventos na área científica é uma
realidade. Citou, ainda, a participação da entidade na interligação com
os Convention Bureaux de outras cidades.

Afirmou que a entidade está trabalhando para o Expominas de Juiz
de Fora desde o segundo semestre de 2005, tendo entregado à
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
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Codemig -, atual gestora do Expominas de Juiz de Fora, um trabalho
referente ao mercado de eventos, que consta do seu banco de dados.
Por solicitação da direção da Codemig, realizou um estudo de
demanda sobre 28 eventos, já em fase final de captação. Desses 28
eventos, seis já confirmaram sua realização em Juiz de Fora.

Já foram captados pelo Convention Bureau para o Expominas o
Suemg 2007 e o Engo 2008. Para a captação de eventos, uma ação
se torna extremamente importante: a filiação da Codemig ao Juiz de
Fora e Região Convention & Visitors Bureau, assim como ela é filiada
ao Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau. Tal filiação é
fundamental por causa da característica do Convention Bureau. Por
ser uma associação de direito privado, em que todos os associados
contribuem para a manutenção, torna-se delicado não ter a Codemig
em seu quadro de associados e trabalhar pelo seu espaço.

Noventa e cinco por cento dos parceiros participam de feiras, fazem
viagens para eventos e são investidores em material de promoção,
como "showcases", "folders" e outros; 78% deles apresentam gestão
privada, e 22%, gestão pública.

Segundo o Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau,
gestão do centro de convenções deve ser privada. O segmento de
eventos exige uma agilidade muito grande não só na captação, como
também na flexibilidade da negociação e na escolha dos profissionais
adequados. Defendeu a necessidade de criação de um conselho,
formado pelas entidades de Juiz de Fora, presentes também o poder
estadual e o municipal. Declarou que tal entendimento se baseia em
pesquisa e debate, além da observação do Centro de Convenções de
Brasília. Esse Centro fundamentou-se em amplo debate produzido por
um "site" colocado à disposição da sociedade, para opinar sobre o tipo
de gestão que seria apropriado ao seu centro de convenções. As
opiniões coletadas nesse "site" foram analisadas por uma comissão,
que reuniu as mais pertinentes. A partir daí, estabeleceu-se que a
gestão do Centro de Convenções de Brasília seria privada e
fiscalizada por um conselho formado dessa maneira.

Ressaltou que o centro de convenções de Juiz de Fora tem pouco
mais de uma semana, sendo necessário para a adequação do projeto
que a Codernig mantenha a sua gestão por um período de dois a trêsAl
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anos. O prazo de carência para que o centro de convenções possa
gerar recursos próprios não pode ser inferior a cinco anos.

O Convention Bureau é a entidade responsável pela venda
institucional da cidade e pela captação de eventos e, por isso, deve
haver um afinamento das ações, razão pela qual defendeu a
associação da Codemig ao grupo Convention Bureau.

A legislação do Município de Juiz de Fora tem algo muito particular.
Existe uma lei que regulamenta a realização de feiras de amostras,
feiras de agropecuária, feiras livres do Município e feiras do comércio.
Essa legislação é de 2001 e precisa ser atualizada, pois representa
um entrave. Hoje só é possível a realização de feiras em Juiz de Fora
por meio de liminares. Não é possível fazê-lo de maneira espontânea,
em razão do engessamento gerado por tal legislação. Lembrou
também que o equipamento fundamental à viabilização do centro de
convenções é o pleno funcionamento do nosso comércio, em horário
livre, e do aeroporto regional.

A Sra. Erika Campos Drumond, Presidente do Belo Horizonte
Convention & Visitors Bureau, mencionou o potencial do Estado,
destacando uma matéria publicada nesse dia, na qual o Presidente da
Embratur, grande captador de eventos internacionais para o Brasil,
ressaltou o grande potencial de Belo Horizonte. A Sra. Drumond
afirmou o propósito de trabalhar para posicionar Belo Horizonte entre
um dos três primeiros destinos no País para eventos de grande porte.

O Presidente da Comissão, Deputado Sebastião Helvécio, fez
algumas considerações sobre o planejamento do Estado, afirmando
que, hoje, Minas Gerais tem as quatro peças de planejamento
absolutamente harmônicas entre si. Temos o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, que planeja o desenvolvimento de Minas
para os próximos 20 anos, e o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o último quadriênio, que vai até 2007. E
importante que a sociedade perceba a participação efetiva da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. No caso
específico do Expominas de Juiz de Fora, é uma obra com um
investimento em torno de R$40.140.000,00, do governo do Estado,
metade pela Codemig e a outra metade pela Setop. Esse projeto se
consolidou, na Assembléia Legislativa, por meio de uma emenda
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parlamentar com o apoio de todos os Deputados da Casa. Existe hoje
uma parceria muito efetiva do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e
do Poder Executivo nessa compreensão do governo de Minas. A
terceira peça é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada
até o dia 15 de julho. Tudo o que deve ser colocado no orçamento do
ano que vem tem de estar sinalizado na LDO de agora. Não há mais a
possibilidade de improvisos no orçamento, porque o Governador
Aécio Neves teve a coragem de fazer do planejamento uma opção.
Hoje, lemos 35 programas estruturadores, que norteiam as principais
ações do Estado. Entre esses programas, é possível intercambiar
algum tipo de recurso, com algum projeto que esteja indo melhor, com
a gerência mais efetiva. Podemos transferir recursos de outro projeto,
que não tem a mesma ação terminal, para fortalecer o que está dando
mais sinais de eficiência e de eficácia. Essa postura corajosa de
definir quais são realmente as metas, de fazer um orçamento muito
preso à realidade, tem sido extraordinária para Minas Gerais,
especialmente na área da segurança pública.

Na área do turismo, a opção de o Projeto Estrada Real ser
realmente uma marca efetiva, um programa estruturador de governo,
está permitindo, pela primeira vez, que se tenha um programa em
longo prazo, para consolidar um projeto que, certamente, não é de
uma administração, mas do governo do Estado, que vai-se
consolidando ao longo dos anos.
O Presidente declarou ter a mesma visão com relação à

administração desses centros de feiras, convenções e exposições.
Afirmou também que uma gestão eminentemente privada tira a
oportunidade desse convívio do poder público com a iniciativa privada.
Muitas vezes, há um discurso de que tudo o que é público não tem
eficiência, não tem eficácia. E o privado certamente é louvado com
muito sucesso.

Destacou, ainda, sua absoluta convicção de que se deve caminhar
para o modelo de parceria público-privada. Um instrumento, um
equipamento urbano desse porte recebeu investimentos do governo
estadual. Não houve nenhum centavo do governo federal nem do
municipal. O Estado de Minas aportou, no caso específico de Juiz de
Fora, mais de R$40.000.000.00 para a efetiva implantação. E ainda há
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necessidade de, este ano, manter no PPAG mais urna verba para o
centro de convenções ser consolidado.

Ponderou, ainda, que o equipamento não deve, simplesmente, ser
repassado para a iniciativa privada sem nenhum tipo de avaliação
para acompanhar o desempenho. O objetivo é que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais seja a pioneira, oferecendo
para as outras esse modelo de parceria. Deve ser inovada a gestão,
fazendo com que o poder público tenha consigo o poder privado,
criando um conselho de administração, um conselho de gestão, em
que os Convention Bureaux, as entidades ligadas ao turismo e a
própria Assembléia Legislativa possam participar.

De acordo com o Presidente da Comissão, é necessário modificar o
estatuto da Codemig, que hoje, de acordo com essa idéia de
desenvolvimento, não tem perfil para captar eventos. E necessário dar
à Codemig mais modernidade, porque o grande objetivo tanto em Belo
Horizonte quanto em Juiz de Fora é a captação de eventos
internacionais.

Num segundo momento, deve ser completada a agenda de 50 a 52
eventos por ano, buscando eventos nacionais e regionais. Mas os
eventos locais não são a finalidade desses centros de convenção. Há
equipamentos que podem ajustar-se a essas testas de
confraternização, a formaturas, para que não sejam perdidos eventos
que podem realmente fazer com que o foco seja o visitante que esteja
na cidade.

Quando o centro de convenções de Juiz de Fora apresentar uma
capacidade plena de funcionamento, poderá receber em torno de 50
eventos anuais. Assim, poderá contar com 150 mil a 200 mil pessoas
por ano. Considerando um gasto médio de R$215,00 por pessoa que
participa desse tipo de evento, conforme levantamento feito, a
economia da região receberá quase R$40.000.000,00 por ano, que é
o valor do próprio investimento.

Ressaltou que o fundamental não é o custo operacional. O Estado
deve realmente fomentar o desenvolvimento. E absolutamente
fundamental termos uma gestão profissionalizada, mas, ao mesmo
tempo, sintonizada com o interesse estratégico do Estado.

Apresentou, então, a seguinte questão: como fazer com que os

rsa



535

Convention Bureaux se aproximem mais da Codemig, que será o
órgão gestor? E como a Codemig também poderá apropriar—se mais
dessa visão de gestão mais operacional, para que, depois, se possa
propor, sob o ponto de vista legal, modificações dessa relação?

A Sra. Erika Campos Drumond ponderou que existe uma grande
preocupação com a questão dos aeroportos. Belo Horizonte está fora
da rota da Varig, e isso traz dificuldades, já que a maior vantagem
competitiva que Belo Horizonte possuía era essa facilidade e a
quantidade de vôos. O Rio de Janeiro está bem posicionado, com
vôos internacionais, assim como São Paulo. Quanto à ponte aérea,
Bahia e Natal são os Estados que mais recebem vôos internacionais
provenientes da Europa. Hoje, são 13 vôos semanais. E Brasília é o
"hub" da maior companhia aérea do País, que é a TAM. Portanto, o
Estado está tora de qualquer vantagem competitiva. Além das
estradas ruins, hoje não tem mais a maior malha aérea que tinha;
competia com Rio de Janeiro e perdia apenas para São Paulo. Hoje
perde para vários outros destinos.

Com relação à estrutura competitiva, Belo Horizonte tem o
Minascentro e o Expominas, mas ainda precisa de investimentos para
se tornar competitiva, como mobiliário, acústica, fibra ótica e vários
outros itens que estão prontos. A estrutura entregue é excelente, mas
ainda falta muita coisa.

A gestão, primeiramente, tem que ser vista como uma questão
municipal. O centro é do Estado, mas a competição é municipal. Uma
vez que o proprietário é a Codemig e o Estado é muito grande, Belo
Horizonte talvez esteja em xeque para buscar esse mercado. Juiz de
Fora será um dos maiores competidores do Estado e estará ao lado
de Belo Horizonte competindo em igualdade de condições na busca
de um evento internacional.

Uberlândia também está muito bem posicionada. Lá há um centro
privado que compete nacionalmente por eventos de pequeno porte. E
necessário pensar como será essa gestão, porque há destinos que
estão na frente há mais de 30 anos com uma única pessoa na gestão
e na captação de eventos.

Um plano de longo prazo é viável. O plano tem que ser de 20, 30
anos para que o resultado seja reinvestido, e não o Estado utilizar
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seus recursos em outras áreas. Às vezes, o resultado do trabalho do
centro é investido numa área em que o Estado apresenta mais
urgência no momento.

E preciso ver o centro de forma municipal, apesar de ser patrimônio
do Estado. Quanto à gestão, o poder público é capaz de geri-o, desde
que a comercialização não esteja nas suas mãos, porque a urgência
da comercialização lhe é incompatível. As vezes, gastam-se 30 dias
para dar o retorno de uma data. Com essa demora, o organizador não
quer nem conversar mais. Se demorar 30 dias para saber se a data é
disponível, não se consegue trabalhar.

Outros problemas podem ser resolvidos com mais prazo. As vezes,
há algum problema na estrutura, na iluminação, no banheiro, que se
vai postergando para se resolver mais tarde. Mas a comercialização é
primordial, assim como o investimento na divulgação. Estamos vendo
R$40.000.000,00 de investimentos em Juiz de Fora. Quanto fica para
a divulgação? Qual é o investimento na divulgação?

Hoje um empreendimento fora do País investe até 30% em
"marketing". Aqui vê-se a inauguração de um empreendimento
maravilhoso, riquíssimo, sem haver divulgação. Quanto será
necessário para colocar o Expominas de Belo Horizonte e o de Juiz de
Fora no mapa de eventos do Brasil e do mundo? Quanto será
investido? Serão necessários 10% ou 20%? Quanto é isso? Esse é o
primeiro ponto para que se possam incluídos no orçamento, mesmo
dentro da Assembléia Legislativa, os recursos para a divulgação
esses centros.
Falta acesso e um pouco mais de agressividade nessa

comercialização e divulgação. Se se trabalhar com muita pressa,
poderá ser reduzido esse prazo de oito para quatro anos. Não haverá
nem um ano de prejuízo para o Expominas. Em um ano, será capaz
de reinvestir, pois a iniciativa privada não pode trabalhar no prejuízo
por um ou dois anos. Ele não será um centro como aquele que tem o
direito de trabalhar. Tem de fazer dinheiro para tornar o centro
competitivo, pois, estruturalmente, ainda não está. Será necessário
investir um pouco mais. Se o Estado não investir no centro, a própria
gestão deverá fazer isso.

De acordo com a Presidente do Convention Bureau de Belo

a



537

Horizonte, é preciso definir o modelo de gestão, mas, em relação à
comercialização, deve haver um investimento em curto prazo. E
preciso definir quem fará isso e como. Há "softwares" baratos e
adequados no mercado para mapear todos os eventos realizados no
Brasil e no mundo. A área de comercialização necessita de uma
mudança urgente. Concluindo, ressaltou que a equipe do Convention
Bureau está ansiosa por essa mudança, pois já atuam nesse mercado
há dez anos. Necessitam de uma resposta mais rápida do poder
público em relação ás suas demandas, a fim de serem mais
competitivos.

A respeito do nome do centro de convenções, o Sr. Marco Antônio
Menezes Coelho da Silva declarou que deveria denominar-se
Expominas de Juiz de Fora e Região devido ao fato de Juiz de Fora
ser uma cidade-pólo, com uma população em torno de 550 mil
habitantes e uma flutuante diária de quase 2 milhões de pessoas.
Argumentou que o centro de convenção deve beneficiar toda a região.

O Sr. Marco Antônio Menezes Coelho da Silva defendeu a presença
do Estado na gestão do centro de convenções, no mínimo, como
reconhecimento. Afirmou que a gestão deveria ser privada, depois de
passado aquele período da adequação do projeto, em que a gestão
deveria ficar a cargo da Codemig. Defendeu a instalação de um
conselho fiscal, que contaria com a presença do Estado, do Município
e de todas as entidades participantes do irading" político de Juiz de
Fora.

A Sra. Simone Maia Lima, de Juiz de Fora, argumentou que a
afinidade que precisa existir entre a Codemig e o Convention Bureau é
extremamente importante porque hoje já existem eventos captados
para Juiz de Fora, e o local ideal é o Expominas, mas ainda não se
tem o retorno. Não se sabe como agendar as próprias visitas de
inspeção, que são necessárias. Portanto, a agenda entre a Codemig e
o Convention Bureau tem de ser muito afinada; é preciso que haja
essa parceria e essa aproximação.

3 - Algumas Informações sobre os Centros de Convenções no Brasil
O Brasil possui 42 centros de convenção, sendo 33% sob gestão

pública, e 67% sob gestão privada. Há vários modelos de
administração, inclusive com a participação do Sebrae, companhias
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em formação e empresas de economia mista. Há excelentes unidades
de centros de convenções e feiras no Rio Grande do Sul, no Paraná e
em Santa Catarina. Ressalte-se que todos esses espaços são
explorados pela iniciativa privada. Não há contribuição ou participação
do poder público. Essa é uma visão real do Sul do Brasil.

O centro de feiras do Rio Grande do Sul estava num processo de
mudanças, objetivando tornar-se uma unidade estratégica de negócio.
Entretanto, havia captação de recursos do governo, como ajuda em
determinada etapa.

Em Florianópolis, a gestão dos centros de convenções é privada, há
um espaço físico aproximadamente do tamanho do centro de
convenções de Juiz de Fora, com uma gestão de trinta e poucas
pessoas, operando com recursos próprios; não recebem ajuda do
governo, seguem filosofia empreendedora, com uma equipe
extremamente enxuta.

O centro de convenções de Curitiba também é privado, mas
funciona como âncora de um "shopping", da mesma forma que em
Uberlândia.

São Paulo sedia o principal centro de feiras do País e da América
Latina, o Anhembi, hoje sob a responsabilidade da Prefeitura
Municipal. Além desse espaço, existe lá uma série de outros
componentes de infra-estrutura de desenvolvimento e promoção do
turismo, como o sambódromo e o autódromo. Essas unidades estão
vinculadas a empresas públicas municipais de turismo.

O Riocentro, no Rio de Janeiro, patrimônio que também é de
responsabilidade municipal, está passando por uma grande
transformação, preparando-se para receber os Jogos Panamericanos,
e contará com a forte presença da iniciativa privada. O espaço
permaneceu sob gestão pública por um bom tempo, porém
recentemente um grupo alemão assumiu a gestão do
empreendimento. Em função do tempo e da falta de manutenção, ele
ficou defasado e por isso exige investimentos substanciais da
iniciativa privada em razão da realização desse evento.

Em Brasília há um grande centro de convenções, que inicialmente
funcionam sob gestão pública. Com o objetivo torná-lo o maior centro
de eventos de negócios do País, o governo disponibilizou um "site"
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para que a comunidade pudesse expressar sua opinião a respeito do
modelo de gestão que deveria ser implantado. Uma empresa de
consultoria tabulou as opiniões pertinentes, sendo, em seguida,
elaborado o edital de licitação, contendo uma previsão de gestão para
os próximos dez anos. Chegou-se à conclusão de que a gestão do
Centro de Convenções de Brasília seria privada e fiscalizada por um
conselho com participação heterogênea.

4 - A Gestão de Centros de Convenções no Estado de Minas Gerais
Os centros de convenções no Estado de Minas Gerais apresentam

as seguintes características:
Em Uberlândia, todo o empreendimento é privado. Foi a própria

iniciativa privada que o construiu.
O Minascentro, em Belo Horizonte, é gerido pela Prominas, empresa

subsidiária da Codemig. Minascentro é o nome fantasia do
empreendimento. Hoje, o Presidente da Prominas é um Diretor da
Codemig.

A Prominas só geria o Minascentro. No governo Aécio Neves, foi
feita uma mudança na lei, e, em 2003, a Prominas assumiu também a
gestão do Expominas. Até aquela época, era a própria Codemig que
coordenava esse trabalho, com uma equipe de 17 pessoas. Quando
se iniciaram as atividades do Expominas de Belo Horizonte, a primeira
fase do trabalho foi feita pela iniciativa privada por meio da Fundação
Belo Horizonte Convention Bureau, que desenvolveu a normatização
do Expominas. Após essa formatação, a gestão foi realizada pela
própria Codemig. Assim, no período de 1997 a 1998, a gestão do
Expominas ficou a cargo do Belo Horizonte Convention Bureau. De
1999 a novembro de 2003, a Codemig administrou esse centro de
feiras. A primeira fase foi desenvolvida possibilitando a retomada das
obras e a conclusão do empreendimento.

4.1 - O centro de convenções de Juiz de Fora
Esta Comissão Especial debruçou-se sobre a questão do centro de

convenções de Juiz de Fora, um caso atual, exemplar e paradigmático
para a definição da forma de gerenciamento deste e dos futuros
Centros de Convenções em território mineiro.

Em 1999, o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Juiz de Fora
detectou a necessidade de buscar alternativas para o
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desenvolvimento da região e chegou-se à conclusão de que era
necessário construir um grande centro de convenções, feiras e
exposições para incrementar os avanços sociais e econômicos
necessários.

A partir daí, um grande esforço foi feito. A iniciativa privada doou um
terreno de 50.000m 2, que se mostrou pequeno para a envergadura do
projeto. O então Prefeito Municipal Tarcísio Delgado desapropriou
mais 50.000 m2 e, na gestão do atual Prefeito, Alberto Belani, foram
sanadas as questões legais de escritura do terreno, permitindo assim
a consolidação do Centro.

Do Governador Itamar Franco foi o primeiro passo, em nível
estadual, para a viabilização da obra.

No âmbito do Poder Legislativo, o mérito cabe ao Deputado
Sebastião Helvécio, que, relator do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, garantiu os recursos orçamentários
necessários para dar prosseguimento às obras. Claro está que, para
tanto, o Deputado Sebastião Helvécio contou com o apoio de seus
pares.

Ressalte-se ainda a importante participação do prof. Antônio
Augusto Junho Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, na destinação dos recursos orçamentários para viabilizar as
obras do centro de convenções de Juiz de Fora.

O referido centro está instalado em um terreno com cerca de
120.000m2, às margens da BR-040, na altura do km 790. Para a sua
implantação, foram executados mais de 1.500.000m 3 de
terraplenagem na formação do platô principal e gastos 6.000m3 de
concreto. Também foram utilizados 325t de ferragens para a
construção da estrutura de concreto e 460t para a execução da
estrutura de cobertura.

Os 16.100m2 de área construída do centro de convenções de Juiz
de Fora abrigam uma estrutura modular, composta de um pavilhão de
13.000m2 para exposições, um salão de convenções para 2.000
pessoas, um teatro para 1.500 lugares, área multieventos, 6 salas de
apoio para 270 pessoas cada, restaurantes, sanitários e outras
funcionalidades.

0 complexo permite o atendimento de até 10 mil pessoas
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simultaneamente, em 6 eventos distintos. Vias de acesso no entorno e
um estacionamento para 2.000 veículos também foram construídos.
Somente durante a construção foram gerados cerca de 420 empregos
diretas e 1.100 indiretos.

Considerado um dos mais modernos centros de exposições, feiras e
convenções do País, estará capacitado a receber eventos regionais,
nacionais e internacionais.

O centra de convenções de Juiz de Fora teve as obras iniciadas em
julho de 2002, na gestão do Governador Itamar Franco, com a
execução da terraplenagem, canalização do córrego existente e
drenagem profunda na área. Depois de uma breve paralisação, as
abras foram reiniciadas em agosto de 2004, pelo Governador Aécio
Neves, e finalizadas em junho de 2006, sendo denominado pela
Codemig Expominas de Juiz de Fora, com o objetivo de que a Zona
da Mata se posicione como importante pólo de turismo de negócios de
Minas e do Sudeste do Brasil.

O governo do Estado investiu R$40.140.000,00 na obra, sendo uma
parte por meio da Codemig e a outra pela Setop. Esse projeto se
consolidou na Assembléia Legislativa por meio de uma emenda
parlamentar, que recebeu o apoio de todos os Deputados da Casa.

A Codemig, proprietária do patrimônio, entende que a gestão do
centro de feiras de Juiz de Fora deve ser dela propriamente, e não da
sua subsidiária Prominas. Alega que a Companhia tem plenas
condições para gerir o empreendimento Expominas e que a realização
de feiras em si não cabe a ela, mas ao promotor de eventos. A
captação de eventos seria atribuída aos Convention Bureaux e a
outras entidades de classe, Os Convention Bureaux atuariam como
abastecedores, por ser esta a filosofia que se tem visto no Brasil: os
Convention Bureaux atuando como elemento catalisador.

4.2 - Descrição do problema
Qual o melhor modelo de gestão para os centros de convenções do

Estado de Minas Gerais? Essa questão suscitou a formação da
Comissão Especial dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições
para estudar a matéria e apresentar a melhor alternativa de gestão
para esses espaços, especialmente para o recém inaugurado
Expominas de Juiz de Fora. A definição do modelo de gestão deverá
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se pautar pelo que melhor poderá garantir o cumprimento da missão
de um equipamento construído com recursos públicos e cuja missão é
gerar emprego, renda e divisas para o Estado de Minas Gerais, e não
o lucro interno, isoladamente, que sempre foi o norteador da ocupação
dos centros de eventos públicos de Belo Horizonte.

Nas reuniões realizadas pela Comissão, foram discutidas várias
questões relativas à gestão dos referidos equipamentos. Para alguns
especialistas e convidados que participaram das reuniões, os centros
de convenções do Estado podem ser eficientemente geridos pelo
poder público, desde que, na comercialização haja participação da
iniciativa privada. Alegam que a urgência da comercialização é, na
maioria das vezes, incompatível com o nível de burocracia existente
na administração pública e com os princípios aos quais está
submetida.

Constatou-se que, em relação à agenda de eventos, não se pode
demorar vários dias para responder ao cliente sobre a existência de
data para a realização do evento. A demora prejudica a negociação,
que requer agilidade, rapidez e competência. Em geral, a morosidade
dos procedimentos na administração pública bem como dos
processos de licitação engessam as iniciativas de negócios. O
organizador de eventos não dispõe de tempo para tomada de
decisões. A máquina pública tem revelado não possuir agilidade, o
que é incompatível com a gestão de um espaço para eventos. Essa
falta de agilidade para solucionar problemas tem impedido a repetição
de eventos em dois ou três anos em Belo Horizonte, tendo sido
constatada a sua realização em outros centros de convenções do
País.

Em reuniões da Comissão, especialistas afirmaram que Belo
Horizonte já perdeu eventos internacionais de cinco dias de
realização, que movimentariam a cidade e seu entorno durante uns
oito dias, em razão de, nesse período, ter um evento local ocupando
espaço no calendário. Muitas vezes perderam-se para outros Estados
eventos importantes porque o espaço já estava comprometido com
acontecimentos que poderiam realizar-se em outro espaço da cidade.
Segundo relataram, essa é uma talha de gestão, que acontece porque
a diretoria desses centros de convenções acredita que o retorno
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financeiro deve ocorrer imediatamente. Ressaltou-se, contudo, que é
necessário trabalhar com o toco no evento correto, para que c
Minascentro e os outros espaços de Minas Gerais sejam auto-
sustentáveis e rendam muito mais.

Relatou-se que a Federação Convention & Visitors Bureaux,
entidade que atua na atração, captação e incentivo a eventos, feiras e
congressos nacionais e internacionais, não participa da discussão da
agenda do Expominas e não tem, na maioria das vezes, acesso ao
calendário de eventos, elaborado pelo poder público. Esse acesso
facilitaria uma ação conjunta, evitando a perda de importantes
eventos, que movimentariam grandes recursos, propiciando
desenvolvimento econômico para o Estado.

Além da necessidade de conferir uma maior eficiência na
comercialização, constatou-se que a falta de investimentos em
publicidade é um dos maiores problemas dos centros de convenções
do Estado. Torna-se essencial divulgar a estrutura, a capacidade e os
demais aspectos relativos a esses equipamentos.

Hoje um empreendimento tora do País investe até 30% em
"marketing". Aqui, vê-se a inauguração de importantes
empreendimentos sem divulgação. Deve-se calcular quanto será
necessário para posicionar o Expominas de Belo Horizonte e o de Juiz
de Fora no mapa de eventos do Brasil e do mundo. Foram investidos
R$40.000.000,00 na construção do Centro de Exposições em Juiz de
Fora. Qual será o investimento para divulgação? Será necessário
investir, por exemplo, 10% ou 20% dos recursos alocados no
empreendimento? Esse é o primeiro ponto para que se possa solicitar,
no orçamento, os recursos para divulgação desses centros.

5 - Conclusões e Recomendações
Nas reuniões e nos debates realizados pela Comissão Especial com

autoridades e especialistas em centros de convenções, foram
considerados os seguintes aspectos:

Com a inauguração do Expominas em Belo Horizonte e, mais
recentemente, do Conex, agora denominado Expominas de Juiz de
Fora, Minas Gerais tem se posicionado como importante pólo de
negócios, com infra-estrutura adequada para receber eventos
nacionais e internacionais. Do ponto de vista econômico, esse
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investimento é fundamental para o Estado, pois o turismo de negócios
é um dos que mais cresce no mundo, movimentando grandes
recursos e aquecendo todos os setores da economia.

Estudos revelam que um centro de convenções necessita de, no
mínimo, cinco anos de maturação para que possa instalar-se
devidamente no mercado nacional e internacional. Ressalte-se que o
mercado nacional brasileiro possui características próprias, por se
tratar de um país com dimensões continentais, com uma grande gama
de eventos. A administração pública estadual, tendo optado pela
construção dos referidos espaços públicos, deverá também adotar as
políticas públicas necessárias para sustentá-lo, até que possa se
estabelecer devidamente. Assim, a Comissão propõe que, no projeto
de lei de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental do
Estado - FPAG (2004 - 2007), para o exercício de 2007, seja feita a
previsão da destinação de recursos orçamentários para publicidade e
manutenção dos Expominas de Belo Horizonte e de Juiz de Fora.

O segmento de eventos exige uma agilidade muito grande não só na
captação de eventos, como também na flexibilidade da negociação e
na escolha dos profissionais adequados. Particularmente a gestão de
um calendário de eventos necessita de atenção especial. O
departamento comercial tem importância preponderante nesse
segmento e deve contar com suporte da mídia e apoio para captação
de eventos.

O Expominas de Juiz de Fora é patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - Codemig - e recebeu
investimentos somente do governo estadual, que aportou mais de
R$40.000.000,00 para a sua efetiva implantação. Tal investimento
público, conforme o entendimento da Comissão Especial, não deve
ser repassado para a iniciativa privada sem que haja algum tipo de
avaliação para acompanhar o desempenho. Discutiu-se sobre a
possibilidade de se criar uma legislação que reserve a administração
dos referidos centros ao poder público e que delegue a captação de
eventos à iniciativa privada.

Discutiu-se, também, que é necessário modificar o estatuto da
Codemig, pois, atualmente, a Companhia não tem perfil para atuar em
parceria com outros setores, com a agilidade necessária para a
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captação de eventos. É necessário dar à Codemig mais modernidade
para que se possa atingir o objetivo de captação de eventos
internacionais tanto em Belo Horizonte quanto em Juiz de Fora.

A partir das considerações expendidas, a Comissão chegou a duas
principais conclusões, a seguir apresentadas:

1 - Parceria Público-Privada: A gestão da comercialização, a
administração da agenda e a captação de eventos dos centros de
convenções, feiras e exposições do Estado podem ser realizadas por
um conselho ou comissão gestora, criadas pelo Estado, por meio de
lei de iniciativa do Governador, com representação heterogênea do
Poder Executivo, da Assembléia Legislativa, das entidades ligadas ao
turismo, por exemplo, da Federação Convention & Visitors Bureaux,
etc.

No entanto, o ideal, em busca de eficiência e agilidade na realização
de eventos, seria a celebração de uma parceria público-privada para a
gestão e o gerenciamento dos referidos centros de convenções, nos
moldes da Lei n1 14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Na administração de centros de convenções, a parceria entre os
setores público e privado conjuga a agilidade da gestão privada e o
direito de participação do setor público. Na maioria das situações, a
iniciativa privada, isoladamente, não tem condições ou interesse em
aportar os recursos necessários para a construção de um grande
centro de convenções, tal como os recém-construídos no Estado.

Nos termos do parágrafo único do art. 1 9 da Lei n 2 14.868, de 2003,
essas parcerias constituem contratos de colaboração entre o Estado e
o particular por meio dos quais, em consonância com o estabelecido
em cada caso, o ente privado participa da implantação e do
desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem
como da exploração e da gestão das atividades deles decorrentes,
cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos
e sendo remunerado segundo o seu desempenho na execução das
atividades contratadas.

As citadas parcerias podem ser celebradas pelo Estado e por
entidade de sua administração indireta, com o ente privado, por meio
de contrato, podendo ter como objeto, nos termos do art. 52 da lei em
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questão, a prestação de serviços públicos, a construção, a ampliação,
a manutenção, a reforma e a gestão de instalações de uso público em
geral, bem como de terminais estaduais e de vias públicas, incluídas
as recebidas em delegação da União; a instalação, a manutenção e a
gestão de bens e equipamentos integrantes de infra-estrutura
destinada à utilização pública; a implantação e a gestão de
empreendimento público, incluída a administração de recursos
humanos, materiais e financeiros; a exploração de bem público; a
exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado,
incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos e
técnicas de gerenciamento e gestão.

E, ainda, as mencionadas atividades poderão ser desenvolvidas nas
áreas de educação, saúde e assistência social, transporte público,
saneamento básico, segurança, sistema penitenciário, defesa e
justiça, ciência, pesquisa e tecnologia, agronegócio, especialmente na
agricultura irrigada e na agroindustrialização, e outras áreas públicas
de interesse social e econômico.

A parceria público-privada constitui um importante instrumento para
que o governo do Estado não somente incentive o setor privado a
investir em grandes empreendimentos, fomentando, assim, o
desenvolvimento de Minas, como também garanta uma melhor gestão
de bens e equipamentos públicos. Torna-se essencial garantir a plena
competição em cada procedimento licitatório, assegurando vantagens
financeiras para o Estado, mantendo a responsabilidade fiscal dos
entes públicos e atendendo ao interesse da população em geral.
Dessa forma, acreditamos que a parceria público-privada, se
adequadamente implementada, representará um avanço na gestão
dos centros de convenções, feiras e exposições no Estado de Minas
Gerais.

2 - Apresentação de projeto de lei: este relator propõe, também, a
apresentação de um projeto de lei pelos integrantes da Comissão, a
ser discutido e votado nesta Casa em caráter de urgência, o qual
abranja os seguintes pontos: a adoção da denominação legal
Expominas de Juiz de Fora para o centro de convenções daquela
cidade, popularmente conhecido como Conex; a denominação
Expominas deverá ser acompanhada do nome do Município no caso
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dos centros de convenções construídos pelo poder público em Minas
Gerais; o poder público estadual deverá continuar à frente da gestão
dos centros de convenções de forma direta ou indireta; os indicados
para esses cargos de direção deverão ter experiência na área e
notário saber, e isso deverá ser garantido em lei; a iniciativa privada
deverá ter garantias legais para participar da captação de eventos,
bem como ter prioridade na montagem do calendário de ocupação
desses centros; a Codemig, direta ou indiretamente, deverá ter a
prerrogativa de administrar a participação da iniciativa privada,
dirimindo conflitos e estabelecendo prioridades de ocupação desses
centros; um conselho consultivo deverá ser formado, sem caráter
deliberativo, para envolver a comunidade na implantação, na gestão e
no funcionamento desses centros; um conselho fiscal tripartite -
governos do Estado e do Município e comunidade - deverá ter a
prerrogativa legal de fiscalizar as contas e propor ajustes trienais para
um melhor funcionamento desses centros; uma parcela a ser definida
em lei do que for arrecadado no estacionamento desses centros
deverá ser destinada a entidades sociais dos respectivos Municípios
que tenham idoneidade comprovada, trabalhem na área da saúde
prestando atendimento gratuito à comunidade carente e estejam em
funcionamento há, pelo menos, dez anos.

6-ANEXOS
6.1 - Requerimentos aprovados
Na reunião de 26/4/2006: requerimento de autoria da Comissão,

solicitando que seja realizada audiência pública em Juiz de Fora, para
debater o modelo de gestão dos centros de convenções, feiras e
exposições em construção no Estado de Minas Gerais, em especial, o
Conex, de Juiz de Fora.

Na reunião de 8/5/2006: requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio, João Leite e deste Deputado, em que pedem seja a reunião
final destinada à apreciação do relatório conclusivo dos trabalhos da
Comissão realizada na cidade de Juiz de Fora.

Na reunião de 10/5/2006: requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio, João Leite e deste Deputado, solicitando sejam convidados
a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, e o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig -, para debater, em reunião da Comissão, um modelo de
gestão dos centros de convenções, feiras e exposições em construção
no Estado; requerimento dos Deputados Sebastião Helvécio, João
Leite e deste Deputado, solicitando sejam realizadas visitas da
Comissão aos centros de convenções de Brasília, Rio de Janeiro e de
Uberlândia, com a finalidade de colher informações e verificar as
experiências de gestão desses centros de convenções.

Na reunião de 16/5/2006: requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio, João Leite e deste Deputado solicitando à Codemig cópia do
Protocolo de Intenções ou do documento que normatizou a doação de
imóvel à Codemig para regularização da obra do Conex, em Juiz de
Fora; solicitando também cópia dos pareceres resultantes de visitas
técnicas feitas por sua diretoria ou por seus funcionários, visando a
conhecer a experiência de gestão dos centros de convenções
visitados no Brasil.

Na reunião de 24/5/2006: requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio, João Leite e deste Deputado, solicitando sejam ouvidos em
audiência pública, no dia 30/5/2006, o Presidente do Instituto Estrada
Real, a Secretária de Estado de Turismo, Sra. Maria Elvira, e o Sr.
João Alberto Pratini de Moraes, Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento da Codemig para contribuírem com os trabalhos da
Comissão.

Na reunião de 6/6/2006: requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio e deste Deputado solicitando que sejam convidados a
participar de reunião para debater assuntos relativos aos trabalhos da
Comissão a Sra. Erica Drumond e o Sr. Marco Antônio Menezes
Coelho Silva, respectivamente, do Convention Bureau de Belo
Horizonte e de Juiz de Fora, bem como o Diretor-Geral do DNIT.

Na reunião de 28/6/2006: requerimento dos Deputados Sebastião
Helvécio, João Leite e deste Deputado, em que solicitam à
Presidência da Anatel que gerencie com as operadoras de telefonia
celular a instalação de antena de celular na área do Expominas de
Juiz de Fora.

6.2 - A relação dos documentos recebidos
Correspondência enviada pela Sra. Erika Drumond, Presidente do
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Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau.
Cópia da escritura pública da doação de imóvel no Município de Juiz

de Fora para a construção do centro de convenções, firmado entre a
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig - e o Município de Juiz de Fora.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - Biel Rocha, relator - João Leite.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaríamos de deixar registrado, Sr. Presidente, caríssimos
Deputados e Deputadas, que já está instalada a comissão que
discutirá, nesta Assembléia Legislativa, a invasão de produtos
chineses no solo mineiro. Essa proposição originou-se de uma
reflexão que há muito tempo estamos fazendo, na Assembléia,
juntamente com os Deputados Doutor Viana e Paulo Cesar, este do
setor de calçados. Esse requerimento de comissão especial originou-
se de requerimento de nossa autoria, particularmente do Deputado
Paulo Cesar.

Essa comissão tem por finalidade estudar com detalhes a invasão
de produtos chineses em nosso Estado. Estamos enfrentando a pior
crise possível, particularmente no setor têxtil do Estado de Minas
Gerais. Nosso Estado sempre foi exemplo de tecelagens tradicionais e
históricas, com 100, 90, 80 anos, espalhadas em todo o solo mineiro,
gerando, acima de tudo, mais de 35 mil empregos diretos e indiretos.
E o segmento vive hoje uma de suas maiores crises quanto à
sustentabilidade de suas indústrias. Para isso, em uma audiência
pública nesta Assembléia Legislativa, discutimos e ouvimos todos os
empresários, fizemos uma reflexão e, conseqüentemente, iniciamos
essa comissão especial, que terá este Deputado como Presidente e o
Deputado Paulo Cesar como relator.

Trago essa reflexão no momento em que atravessamos uma forte
crise da invasão de produtos chineses, quer no setor têxtil - que vem
sofrendo mais com essa enxurrada de liberações e com a invasão de
produtos -, quer nos setores ótico e calçadista. E temos certeza de
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que iremos contribuir fortemente para que isso não venha mais a
ocorrer; pelo menos, para que possamos garantir os empregos que
existem em várias indústrias de malharias, de confecções e de fiação
espalhadas em nosso Estado.

Sr. Presidente, quero dizer o quanto é importante e necessária a
competitividade. Houve, nesta Casa, no ano passado, uma discussão,
e foi aprovada a MP do Bem, encaminhada pelo Governador do
Estado, quando pudemos apresentar duas emendas. A primeira
garante a redução da carga para o sabonete da empresa Higident,
instalada em Itajubá, que já está em vigor. Até o ano que vem,
teremos mais de 220 empregos naquele Município, oferecidos pela
indústria Higident, que fabricará mais de 8 milhões de sabonetes
diariamente. Tivemos também oportunidade para garantir e gerar
empregos na indústria Icasa, de cerâmica.

O que nos assusta, Sr. Presidente, é a invasão chinesa no solo
mineiro. E quero fazer essa reflexão pelo Sul de Minas,
particularmente pelo nosso Circuito das Malhas, onde enfrentamos
uma forte crise. Hoje, temos uma preocupação grande com o
fechamento de nossas indústrias. Já temos notícias de que inúmeras
empresas estão demitindo seus empregados.

A Comissão que estamos iniciando contará, certamente, com a
solidariedade de todos os companheiros. Teremos o prazo de 90 dias
para estudar e apresentar aos governos estadual e federal as ações
proativas, para que se possa estancar de vez o setor têxtil, que vem
assolando e prejudicando os nossos empregos, os nossos tributos e a
tranqüilidade de Minas no todo e, particularmente, no seu setor de
indústrias.

Comunico a V. Exa. e a todos os pares que já foi instalada essa
importante Comissão Especial, que prestará relevantes serviços,
tendo como relator o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Carlos Pimenta - Presidente Rogério Correia, hoje é um
dos dias mais importantes para o Norte de Minas, pois o diário oficial
do Estado, o "Minas Gerais", publicou a homologação de algumas
estradas, sobre as quais estavam sendo elaborados projetos técnicos.
Esperávamos por isso, e, felizmente, ocorreu. Queria manifestar o
contentamento do povo do Norte de Minas. Antes, éramos até
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proibidos de sonhar com o asfaltamento das nossas estradas e, hoje,
vimos o sonho da homologação realizar-se. Com certeza, a partir de
agora, começa a contar o prazo para que o Estado coloque em
licitação o asfaltamento dessas rodovias. Refiro-me a um trecho de
32km da rodovia que liga Francisco Dumont a Engenheiro Navarro,
que, por meio da aprovação de um projeto de lei, de minha autoria,
recebeu o nome Cícero Dumont, ex-Deputado, grande parlamentar,
homem que honrou esta Casa e ligou a sua história à do Norte de
Minas.

Francisco Dumont é uma das cidades mais hospitaleiras do Estado
e recebe, semanalmente, cerca de 10 a 20 ônibus de turistas, atraídos
por um dos maiores parques aquáticos deste Estado, com águas
puras e cristalinas que nascem na Serra do Cabral e correm por esse
balneário. Imaginem um Município pobre, sem incentivo industrial, que
sobrevive graças à pecuária rudimentar e à agricultura de
subsistência, ter, hoje, perspectiva de se tornar um dos Municípios
mineiros de maior atrativo turístico. Por isso, queria manifestar a
minha alegria. Em nome dos Prefeitos de Francisco Dumont e de
Engenheiro Navarro, Carlos Mário e Gilson Murta, respectivamente,
podemos dizer que a população está extremamente feliz.

Sr. Presidente, comunicamos ainda a homologação da estrada que
liga Varzelândia a Ibiracatu. A cada dia, a estrada que liga São João
da Ponte a Varzelãndia torna-se realidade. Tivemos uma grande
participação nisso. V. Exa., um dos parlamentares que recebe apoio e
votos daqueles Municípios, prestou grande serviço àquela região, com
a Lei do Pró-Pequi. Tenho certeza de que V. Exa. comunga comigo o
contentamento de ver homologada a estrada que liga Varzelândia a
Ibiracatu. Também manifesto a nossa satisfação àquela população.
Com toda certeza, isso será uma injeção de ânimo, de
desenvolvimento e de progresso para essas duas cidades, que
estavam segregadas, abandonadas.

Comunico também, com muita alegria, a homologação da estrada de
Januária a Bonito de Minas e de Januária ao entroncamento de
Cônego Marinho. No entanto, do entroncamento de Cônego Marinho a
Bonito de Minas, temos talvez uma das piores estradas do País. Não
se chega a Bonito de Minas com veículo de passeio, ou seja, é
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necessário ir a Januária, deixar o carro e, então, alugar um outro com
tração nas quatro rodas a fim de conseguir vencer os intermináveis
montes e dunas de areia.

Fico feliz e cumprimento o Prefeito João Lima, de Januária, e o
Prefeito José Raimundo, de Bonito de Minas, e também sinto neste
momento a alegria das lideranças do povo desse Município.

Por último, Sr. Presidente, queremos comunicar que a Estrada de
São João do Paraíso até Ninheira também foi homologada. Esse é um
outro grande sonho, outra realização, um trabalho que fazemos há
tantos anos, e agora, graças a Deus, encontramos um respaldo do
Governador Aécio Neves, sensível, que certamente está dando a
grande oportunidade ao Norte de Minas.

As estradas da 251 a Grão-Mogol e do entroncamento de Grão-
Mogol a Cristália foram homologadas. E espero que também saia a
homologação de Cristália a Botumirim.

São etapas que estamos vencendo, desafios que ficam para trás, e
com certeza absoluta, meu caro Deputado Rogério Correia, o Norte de
Minas está tendo vez e oportunidade, que lhe faltaram durante tantos
anos.

Há pouco tempo, tivemos a inauguração de lrapé, um grande marco
do desenvolvimento. Comunico, com muita satisfação e alegria, que
esses Municípios e suas populações devem estar felizes com a
homologação das estradas por mim citadas. Muito Obrigado.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero registrar com
satisfação a publicação ontem, no "Diário Oficial da União", do
empenho de R$10.000.000,00 para o Viaduto das Almas, o famoso
Viaduto Vila Rica. A duplicação desse viaduto terá início agora, a
partir da publicação.

Falo dessa luta nossa, de vários parlamentares e lideranças da
região, de todos nós que passamos ali, indo de Belo Horizonte para
Barbacena, Santos Dumont, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, enfim,
para todas as cidades daquela região, e da importância do Viaduto
Vila Rica.

Segundo anunciou ontem o Ministro dos Transportes, essa obra terá
início em meados de setembro deste ano. São R$10.000.000,00 para
começar, e o total da obra está orçado em cerca de R$27.000.000,00.
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Estamos aguardando, Sr. Presidente, uma decisão, uma avaliação
de um projeto de restauração da BR-040 e do trevo de Ouro Preto até
a cidade de Ressaquinha. Esse projeto de melhoria e restauração,
especialmente melhoria dos pontos críticos de Ressaquinha a
Conselheiro Lafaiete, está sendo realizado e trata-se de obras
importantíssimas que melhoram a via de acesso e a segurança dessa
estrada, a BR-040.

A decisão sobre a restauração desse trecho entre o trevo de Ouro
Preto e Ressaquinha é de fundamental importância. Estamos
aguardando. O projeto está em fase final de avaliação e será exposto
brevemente, por meio de um edital de licitação, para que o governo
federal possa iniciá-lo, dada a sua importância, já que o fluxo de
carros, especialmente de caminhões, é maior que o da BR-381, ou
seja, a Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo.

Esse trecho merece atenção especial e, no futuro, a duplicação. Sr.
Presidente, faço referência, ainda, ao trecho da estrada estadual que
liga Desterro do Meio a Alto Rio Doce. Aproveito para cumprimentar o
povo da minha terra, Alto Rio Doce, especialmente do Distrito de
Abreus, onde nasci.

O BID, considerando o IDH da região, elegeu em Minas Gerais nove
trechos prioritários. No primeiro momento, ou seja, em maio do ano
passado, o BID fez uma consulta pública. Na época, acompanhamos
o processo referente ao empréstimo.

Nesta Casa aprovamos o pedido de empréstimo feito pelo
Governador, bem como os trâmites burocráticos, a aprovação pelo
Senado Federal, a aprovação final do modelo de edital de licitação,
enfim, todo o processo. Como se sabe, o BID também tem de aprovar.
Há 10 dias tivemos a grata satisfação de saber da publicação do edital
de licitação do trecho que liga Desterro do Meio a Alto Rio Doce.

Sr. Presidente, refiro-me a uma das regiões mais pobres de Minas
Gerais, que compreende a interseção entre Vertentes e Zona da Mata.
As cartas serão abertas no dia 22 de setembro, quando
conheceremos a empresa ganhadora. Registramos o esforço que
fazemos, por meio do nosso mandato, bem como o esforço das
lideranças da região e, sobretudo, desta Casa, que aprovou o projeto
de empréstimo do BID, fato fundamental. Então, a partir de 22 de
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setembro saberemos qual empresa será a ganhadora.
Ressalto a importância do acesso viário para a região. Em Alto Rio

Doce e em Barbacena, as pessoas que nos acompanham pela TV
Assembléia sabem da necessidade da integração e do
desenvolvimento da região. Destarte, a cachaça, o milho, o arroz, o
feijão e tantos outros produtos da região poderão ter acesso facilitado
ao comércio. Acabo de anunciar duas boas notícias para o povo
mineiro. Obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução n Q 3.494/2006 da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n°43/2006, concedido à
empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Ltda. (A promulgação.), e dos Projetos de Lei n 9s 2.413/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o
imóvel que especifica; e 2.541/2005, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frutal o imóvel que
especifica (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

em que solicita seja encaminhado ofício à Diretoria da Policlínica São
Lucas de São Sebastião do Paraíso, pedindo a ficha atendimento da
menor V.C.S.A. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado oficio à direção da Santa Casa de São Sebastião
do Paraíso, pedindo, em caráter de urgência, cópia da certidão de
óbito e a ficha atendimento da menor V.C.S.A. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal de Presidente Olegário,
requisitando as seguintes informações: qual o cargo ocupado pelo Sr.
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Daniel Vieira Nunes, filho do Juiz da Comarca de Presidente Olegário;
quais as funções e a remuneração do referido cargo; e por que o
referido funcionário está prestando serviços no fórum local. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Câmara Municipal de Presidente Olegário,
solicitando informações sobre a atuação do Sr. Daniel Vieira Nunes,
filho do Juiz da Comarca de Presidente Olegário, que estaria
prestando serviços no fórum local. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Lagoa Grande pedido escrito
de informação sobre a utilização de ônibus pela Polícia Militar na
desocupação da Fazenda Gameleira. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado pedido de informação às Prefeituras de Lagoa Grande,
Presidente Olegário e Lagamar em relação à contratação de pessoal e
à destinação desse pessoal, em Especial daqueles servidores cedidos
ao Poder Judiciário. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson
Rezende, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1, transferi-Ia ao Deputado André Quintão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rogério
Correia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Belo Horizonte sedia
hoje - e já aconteceu a abertura - do 59 Festival Nacional Lixo e
Cidadania. Pela manhã, tivemos a presença da Associação Nacional
dos Catadores de Materiais Recicláveis, do Fórum Nacional de
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População de Rua, de centenas de catadores de materiais recicláveis
de todo o País, inclusive os de nossa Capital, Belo Horizonte,
representada, na solenidade de abertura, pela D. Geralda, Presidente
da Asmare, e pelo Luiz Henrique, que coordena nacionalmente o
movimento.

Tivemos representantes de órgãos estaduais e a presença efetiva
do governo Lula por intermédio do Ministro do Desenvolvimento Social
Patrus Ananias, da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; do
Ministro Luiz Marinho e do próprio Prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel.

Esse festival discutirá, até o final da semana, diretrizes, experiências
e políticas públicas que buscam compatibilizar a erradicação dos
lixões, a efetiva implantação de políticas estaduais, municipais e
nacional da gestão dos resíduos sólidos, com forte participação dos
catadores de material reciclável, principalmente na coleta seletiva a
ser estimulada e implementada em todo o País.

Dessa maneira, busca-se conjugar a coleta, o tratamento e a
destinação final do lixo de maneira adequada, mas incorporando
socialmente essas pessoas e esses trabalhadores que resistiram e
hoje se transformaram em verdadeiros agentes socioambientais,
parceiros da coleta seletiva do lixo, em que dão um exemplo de como
é possível compatibilizar respeito ambiental, desenvolvimento
sustentável e inclusão social.

Fiquei feliz em poder participar da abertura do 59 Festival Lixo e
Cidadania. Acompanhei o movimento dos catadores de material
reciclável desde a sua origem, no final da década de 80, em Belo
Horizonte, com a fundação e a organização da Asmare.
Posteriormente, como Secretário de Desenvolvimento Social de Belo
Horizonte, quando era Prefeito o Ministro Patrus Ananias, continuei
acompanhando esse trabalho.
Com a Dra. Eliana Cátia, Superintendente da SLU, tive a

oportunidade de acompanhar todo o trabalho de reforço e apoio aos
catadores de material reciclável, que eram estigmatizados e sofriam
preconceito por parte dos segmentos insensíveis a essa causa. Com  o
indispensável apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio da
Pastoral da Rua, da Cáritas, foi possível fazer com que o trabalho
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crescesse, ampliando seus galpões, organizando os trabalhadores,
agregando valor ao produto por eles coletados, rompendo com o
círculo dos intermediários e com a superexploração. A Asmare de
Belo Horizonte é uma referência para todo o País.

Na Câmara Municipal, tive a oportunidade de ser autor de uma lei
que instituiu a política pública para a população de rua de Belo
Horizonte. Como Presidente da Comissão de Participação Popular,
esta Casa foi sede de uma das edições do Festival Lixo e Cidadania.

Numa audiência pública da Comissão de Participação Popular,
conseguimos fazer com que a Feam alterasse um inciso de sua
resolução, prevendo que, para efeito de licenciamento ambiental rumo
à erradicação dos lixões e à implantação de aterros controlados e
sanitários, seria precondição a incorporação social dos catadores de
material reciclável. Foi uma grande conquista, pois precisamos
erradicar os lixões em nosso Estado, que possui aproximadamente
562 Municípios com lixões.

Há seres humanos vivendo nos lixões e dos lixões, situação
inaceitável no atual estágio civilizatório. Ao retirar essas famílias dos
lixões, é preciso tomar o cuidado de incorporá-las socialmente nos
programas voltados para a criança e o adolescente, como o Peti, no
Agente Jovem, Juventude Cidadã. Essas famílias devem ser
incorporadas aos programas de transferência de renda. E preciso
ajudar esse segmento a organizar-se, para estabelecer parcerias para
a eficiente gestão de resíduos sólidos, com o estímulo à coleta
seletiva, nos moldes que a Asmare realiza tão bem e de maneira tão
luminosa em Belo Horizonte.

Além disso, houve a participação da Assembléia numa das edições
do "Festival Lixo e Cidadania". Eu, o Deputado Laudelino,
representando o Bloco PT-PCdoB, os Deputados Padre João e Biel
Rocha, assim como todos os membros da nossa bancada,
conseguimos, com o apoio da Mesa da Assembléia e de todo o
conjunto da Assembléia, realizar o maior evento institucional desta
Casa em 2005, o seminário denominado 'Lixo e cidadania", que
contou ainda com o apoio de 56 entidades. Esse evento foi precedido
de 11 encontros temáticos regionais. Foram consolidadas 410
propostas, que foram encaminhadas ao poder público nos níveis
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federal, estadual e municipal. Conseguimos incluir um representante
do fórum estadual "Lixo e cidadania" na comissão que discute essa
política estadual. Encaminhamos as propostas ao Congresso Nacional
porque desde 1991 tramita uma proposta que trata da gestão dos
resíduos sólidos, o marco regulatário dessa política pública no plano
federal. Ao Projeto de Lei n 2 203/91 também foram incorporadas
dezenas e centenas de sugestões que emergiram desse seminário.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa., que tem compromisso com essa
política pública, coordenou o encontro realizado em Divinópolis. Por
meio desse seminário e dos fóruns municipais e regionais,
conseguimos estimular a organização dos catadores de material
reciclável e das entidades que trabalham nessa área. Hoje o
Secretário José Carlos Carvalho anunciou, no galpão do meu bairro, o
Pompéia, na Avenida dos Andradas, 7.300, que esse espaço do
governo estadual se transformará em centro de referência de
reciclagem. Dezenas de entidades nacionais e observadores
internacionais, além de Ministros de Estado, estavam juntos aos
catadores. Esta é uma experiência que não tem cor partidária,
emergiu da organização dos catadores e se soma aos esforços do
poder público, nos níveis federal, estadual e municipal. Daí, nossa
alegria, como representante do povo e integrante da Assembléia, por
esse movimento sobre lixo e cidadania.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado
André Quintão. Quero unir-me a V. Exa nessa avaliação, que
considero extremamente positiva. De fato, que a sociedade, por meio
da sua capacidade de organizar-se e articular-se com o poder público,
enfrente e resolva problemas que, ao longo de décadas e séculos,
foram-se avolumando! Esses problemas não afetam apenas a vida de
um ou de outro cidadão. Se não forem enfrentados, destroem, matam
a natureza e a vida. Portanto, entendemos ser fundamental que esse
tipo de ação ocorra de maneira suprapartidária, reunindo os diversos
segmentos do poder público, nos níveis municipal, estadual e federal.

Como Prefeito de Divinópolis tive a oportunidade de ser parceiro da
sociedade, do cidadão, na organização da Associação dos Catadores
de Material Reciclável de Divinópolis - Ascadi. Naquela época,
articulamos uma visita à Asmare.
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Nessa época, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente esse
bonito trabalho, que se iniciava em Belo Horizonte. O Prefeito era o
Sr. Célio de Castro, nosso amigo e companheiro, que, sempre muito
fraterno e solícito, abriu as portas não apenas para conhecermos o
que era realizado pela Asmare, entidade não governamental - aliás,
isso obviamente não dependia da Prefeitura -, mas também para nos
mostrar as parcerias da época entre o Município e a entidade. Da
mesma forma, fizemos em Divinópolis.

Como Deputado Estadual, ao lado dos demais colegas, pude
participar do seminário "Lixo e cidadania", a que V. Exa. se referiu. O
debate tem produzido resultados- As vezes, alguns cidadãos que nos
acompanham ou assistem a uma audiência pública ou a um seminário
por meio da TV Assembléia podem pensar que esses debates são
enfadonhos. Pode haver aqueles que jogam palavras ao vento, mas
há debates que produzem resultados concretos. Certamente esse já
está produzindo.

Embora não tenha uma ligação direta, o episódio de hoje tem uma
correlação com essa preocupação do poder público. Desejo louvar as
ações do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado, grande
parceiro, que tem feito todo esforço - aliás, com a destinação de
recursos orçamentários da Secretaria -' para organizar, em parceria
com os Municípios, a sociedade civil, os movimentos dos catadores de
material reciclável, atividade que gera emprego e renda e trata de
maneira mais digna o cidadão que antigamente era tido como catador
de lixo.

Não se deve simplesmente fazer uma referência como essa de
maneira pejorativa. Esse é um cidadão que trabalha com dignidade e
enfrenta uma atividade difícil, mas fundamental para a vida. Por si só,
já seria o bastante e altamente louvável ver alguém levantar de
madrugada para recolher papelão, garrafas e plásticos, a fim de tirar o
seu sustento. Ele está tratando de salvar a vida do planeta. Além
disso, ajuda-nos a preservar os nossos mananciais de água e oferece
condições para que as vias urbanas estejam mais apropriadas para a
nossa vida em coletividade.

Portanto, Deputado André Quintão, são freqüentes não só os nossos
embates, mas também a nossa sintonia nos propósitos de
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trabalharmos por Minas Gerais. Somo-me a V. Exa. neste momento.
Podemos dizer que há muito o que fazer. Há muitas cidades onde o
lixo está a céu aberto, existem situações de miséria humana e muito
problema de destruição do meio ambiente. Nesse enfrentamento, a
sociedade civil e o cidadão têm de tomar, cada dia mais, consciência
de que devem não somente debater sobre o assunto e efetuar
cobranças, mas também estender a mão, procurando oferecer a sua
sugestão e disposição de trabalho.

O governo municipal tem um papel fundamental. Não podemos
esquecer-nos de que a Prefeitura, o governo estadual e naturalmente
o federal devem agir de forma direta para enfrentar esse problema.
Compartilho do sentimento de que é um desafio para todos nós tratar
o lixo com a responsabilidade de quem está lidando com a vida.

Deputado André Quintão, obrigado pelo aparte.
O Deputado André Quintão - Deputado Domingos Sávio, obrigado.

O 51 Festival Nacional Lixo e cidadania ocorre exatamente nessa
perspectiva. Há determinadas bandeiras e objetivos que devem ser
assumidos por todos, como poder público e sociedade civil.

A eliminação de 566 lixões em Minas Gerais é um desafio que deve
ser, como a Assembléia já está fazendo, assumido por todos nós. O
objetivo é compatibilizar a coleta seletiva com a educação ambiental,
pois a produção de lixo é muito grande. Cada ser humano produz, em
média, 1kg de lixo por dia. E muito lixo. Muitas vezes, não
reaproveitamos determinados materiais e matérias que são
plenamente reutilizáveis. Isso ocorre até na alimentação. Está aqui o
Deputado Padre João, que é do Consea e pode confirmar isso.
Repetidas vezes os talos das hortaliças são jogados fora, quando
poderiam ser reaproveitados, aliás com um potencial nutritivo muito
grande.

Portanto, estimular a redução da produção de lixo deve ser um
objetivo a ser perseguido. A nossa sociedade é altamente consumista.
O apelo ao consumo e à mercadoria é muito grande, daí a importância
de estimularmos o reúso, a reciclagem, a coleta, o tratamento e a
destinação final do lixo. E inconcebível que, em pleno ano de 2006,
tenhamos ainda centenas de Municípios sem uma destinação
adequada para o lixo. E necessário um forte apoio estadual e
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municipal para que esses Municípios se adaptem à legislação
ambiental, mas tratando de incorporar socialmente os catadores de
materiais recicláveis.

Parabenizo aqui, mais uma vez, o Fórum Estadual Lixo e Cidadania,
que está fazendo um excelente trabalho em toda Minas Gerais. Na
semana passada, a convite, estive na cidade de Passos, no Sudoeste
mineiro, num encontro regional desse fórum. Participamos hoje da
abertura, com a presença de várias organizações que tratam de lixo e
cidadania de Municípios mineiros de variadas regiões.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar José Aparecido
Gonçalves, o "Cido", que é um dos organizadores desse festival, bem
como a nossa querida amiga D. Gerada, da Asmare, hoje com seu
trabalho reconhecido internacionalmente. Cumprimento também os
estudantes que estão acompanhando os trabalhos da Assembléia
Legislativa.

Tratarei aqui, Deputado Biel Rocha, de um segundo assunto,
vinculado à educação. Realizamos, em parceria com o movimento de
educação infantil nacional, com o Fórum Mineiro de Educação Infantil,
um encontro, semana passada, com as creches comunitárias de Belo
Horizonte. O objetivo era discutir a inclusão da educação infantil no
Fundo Nacional para a Educação Básica - Fundeb. Sabemos que hoje
o Fundef só financia o ensino fundamental. Há uma proposta
tramitando no Congresso Nacional para multiplicar por dez o volume
de recursos destinado a um novo fundo, o Fundo Nacional da
Educação Básica, que financiaria o ensino médio e o infantil. Na
proposta original, o financiamento se estenderia ao ensino de 4 a 6
anos, ou seja, somente à pré-escola. Houve uma grande mobilização
nacional, para mudar esse quadro.

Aqui, na Assembléia Legislativa, como coordenador da Frente
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio
dos Deputados de todos os partidos, fizemos um abaixo-assinado do
conjunto da Assembléia, dos militantes da área da criança e do
adolescente, fomos a Brasília e entregamos essa documentação ao
Presidente da Câmara dos Deputados, à comissão especial que
analisa o Fundeb. Conseguimos uma grande vitória: a inclusão de
alunos de até 3 anos.
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Então, na proposta, o Fundeb atinge todo o ensino infantil, de até 6
anos, além do próprio ensino médio. Só que o texto que está em
tramitação hoje no Congresso trata de maneira ambígua a
incorporação da educação infantil conveniada. Há uma interpretação
de que toda a educação infantil será coberta pelo Fundeb e uma outra
de que serão somente as redes estaduais e municipais de ensino
infantil.

Então, estamos apresentando - eu queria contar com a assinatura
novamente de todos os Deputados e Deputadas desta Casa - uma
solicitação ao Presidente e ao relator da Comissão Especial que
analisa o Fundeb no Congresso Nacional, para que deixe explícito que
as creches conveniadas com os poderes públicos municipais poderão
também ser beneficiadas com os recursos do referido Fundo. Esta é
uma primeira iniciativa importante. No dia 4/9/2006, haverá uma
reunião da Comissão Especial, e queremos que fique bem claro na
proposta do Fundeb que, além da rede pública municipal, as creches
comunitárias, que atenderam, antes do poder público, essas crianças,
também sejam enquadradas no Fundeb, desde que atendidos os
requisitos de qualidade e de bom atendimento.

A segunda questão refere-se à subnotificação de estudantes que
temos hoje em Minas Gerais em entidades conveniadas,
relativamente à educação infantil. Precisamos discutir o censo escolar
e a educação infantil. Só temos hoje 10 mil crianças notificadas no
censo escolar como integrantes da rede infantil conveniada. Temos,
só em Belo Horizonte, 23 mil crianças em creches conveniadas, ou
seja, o dobro do número que está valendo para todos os Estados. Já
apresentamos o requerimento nas Comissões de Educação e de
Participação Popular a pedido do Fórum Mineiro de Educação Infantil,
para realizarmos o mais rápido possível uma audiência pública em
que discutamos o censo escolar e a educação infantil em Minas
Gerais. Se a criança está no censo escolar, ela pode receber a
merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Imaginem, crianças que hoje estão em creches que prestam o
atendimento à educação infantil têm o convênio com o poder público
municipal ou estadual, mas que, por um motivo ou outro, não estão
integradas ao censo escolar. Essas crianças, essas entidades e esses
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Municípios deixam de receber recursos do Ministério da Educação, do
governo federal e recursos para a alimentação escolar.

Queremos realizar essa audiência pública para ampliarmos a
abrangência do censo escolar estadual para um maior número de
entidades de educação infantil de crianças que estão em creches
comunitárias em Minas Gerais. Entendemos que isso poderá ampliar
o apoio financeiro dos governos para a área de educação infantil em
Minas Gerais.

A terceira questão já está sendo discutida, mas ficará para as leis
regulamentares do Fundeb, o chamado fator de diferenciação ou o
custo por atendimento, o custo da educação infantil, o custo do ensino
médio. Foi uma grande conquista incorporar o ensino infantil de
crianças de até 3 anos no Fundeb. E necessário que essa inclusão
realmente ocorra e que o valor a ser definido por criança atendida na
educação infantil seja compatível com as necessidades do
atendimento. Precisamos de um atendimento de qualidade. Sabemos
que a educação infantil universalizada ajuda principalmente as mães
trabalhadoras. A entrada da criança pequena na escola favorece o
convívio psicopedagógico, social, lúdico, o prazer, a formação e a
alimentação dessa criança e libera a família para o seu sustento.

Sabemos que esse é um direito que precisa ser mais enraizado na
cultura dos direitos do povo brasileiro. Não é justo que somente o filho
do rico, o filho do empresário tenha o direito de entrar mais cedo na
escola. E fundamental também que, para aquelas famílias que assim
o desejarem, haja um atendimento para as crianças de até 3 anos e
que a pré-escola seja cada vez mais um direito de toda criança no
Brasil, principalmente aquelas mais pobres, para que, depois, tenham
condições adequadas para seu desenvolvimento educativo,
pedagógico, profissional, esportivo e social. Daí a nossa convicção de
que o Fundeb precisa ser aprovado pela Câmara Federal e ser
aperfeiçoado com essas pequenas alterações que possam incorporar
as creches comunitárias, e que cada nível de governo faça a sua
parte.

Assim, estaremos dando um firme passo na consolidação dessa
cultura de direitos na área da educação, cuidando da criança
pequena, do ensino fundamental, do ensino médio e do sonho do
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jovem em atingir a universidade, hoje mais próxima com o ProUni e
com a ampliação das vagas nas universidades federais. Portanto, a
Assembléia Legislativa, mais uma vez, está presente nesse debate.
Como Coordenador da frente parlamentar, sinto-me feliz em poder,
com a ajuda dos Deputados e das Deputadas desta Casa, participar
dessa conquista do povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar

esse tempo para anunciar a sanção, pelo Governador, da Lei de
Incentivo ao Esporte. Todos nós, Deputados desta Casa, integrantes
da Frente Parlamentar do Esporte, lutamos para que isso
acontecesse. Agora a Secretaria de Fazenda fará a regulamentação
dessa lei. Tive a oportunidade de conversar com o nosso Secretário
de Fazenda, e é importante dizer, Deputado Biel Rocha, que preside
esta reunião, e Deputado Padre João, que teremos a possibilidade,
para o próximo ano, de ter um aporte em torno de R$25.000.000,00
no esporte, em Minas Gerais. Para se ter uma idéia, na legislação
atual, pela chamada Lei Pelé, que retira uma porcentagem das
loterias, Minas Gerais recebe em torno de R$6.000.000,00 por ano. O
governo do Estado investe nos jogos do interior, nos torneios e no
campeonato escolar. A partir de agora, teremos a possibilidade do
aporte de mais R$25.000.000,00 para o esporte das nossas escolas,
das nossas crianças. Como lembrava o Deputado André Quintão,
nessa fala importante da tribuna da Assembléia nesta tarde,
representando todos nós em relação à educação infantil, a própria
educação infantil poderá receber recursos para a formação da criança.
Na creche, com o esporte, a criança aprende a ter união, a estar com
os outros, principalmente no esporte radical, que é a praia do nosso
Deputado Biel Rocha, "skatista" militante. Sem dúvida o "skate"
também será beneficiado com a construção de espaços apropriados,
mas não em nossas praças, já que nossos administradores reclamam
tanto das quinas quebradas dos passeios de nossas praças.
Poderemos ter rampas de "skates" com a utilização desses recursos.

Terminando minha fala, agradeço esse tempo ao nosso Presidente e
gostaria de convidar todos para a posse da nossa Frente Parlamentar
em Defesa do Metrô de Belo Horizonte, em que teremos o Deputado
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Célio Moreira como coordenador.
Faço um apelo aos Deputados para que assinem o documento da

Frente Parlamentar em Defesa do Metrô. Esse metrô é importante não
apenas para Belo Horizonte, mas também para a Região
Metropolitana, com o projeto da chegada do metrô para -, além de
Contagem, Betim, e, também, além do Vilarinho -, para Justinópolis,
em Ribeirão das Neves. Também essa frente é muito importante para
fazermos o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e
do Adolescente, atendendo à solicitação de todos da Região
Metropolitana.

Amanhã, às 11 horas, a Frente terá uma atividade, uma caminhada
do Ramal Calafate ao Ramal Barreiro, onde há, lamentavelmente,
muitas invasões, depredações de obras públicas e algumas
ocupações do leito da futura linha do Ramal Calafate-Barreiro.
Faremos essa visita com Vereadores de Belo Horizonte e Deputados
Federais - também Senadores foram convidados -, e o objetivo é fazer
com que Belo Horizonte e a Região Metropolitana conheçam a
situação do Ramal Calafate-Barreiro.

Agradeço a oportunidade e comunico que, às 16h30min, no Salão
Nobre da Assembléia, haverá a posse do coordenador da Frente,
Deputado Célio Moreira, e amanhã, a visita. Convido todos para
participarem. Alegro-me com os Deputados que compõem a Frente
Parlamentar do Esporte, em virtude da sansão da Lei de Incentivo ao
Esporte. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, retomando um tópico da
fala do Deputado André Quintão quando falava do lixo e cidadania,
gostaria de manifestar nossa alegria pela participação de milhares de
pessoas na 10 Romaria da Terra e das Aguas, realizada em
Janaúba, no último domingo, dia 20. Ela se realizou na sede de uma
diocese, embora vacante, onde o Bispo D. Mauro liderava, mas foi
transferido. As lideranças, junto à Comissão Pastoral da Terra, à
Cáritas e a movimentos sociais, conseguiram acolher outras
lideranças de todo o Estado de Minas Gerais. Esse foi um dia de
reflexão, de manifestações, em que se buscou fazer com que cada
um, conscientemente, despertasse seu compromisso de respeito para
com a criação, compromisso com a vida plena para toda criação. Da
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mesma forma que expressamos com as ações, palavras e gestos,
devemos expressar o respeito para com cada criatura humana - que
se estenda, a exemplo de Francisco de Assis, o carinho, o amor e o
respeito a todas as criaturas. Foi um sucesso a 10 2 Romaria da Terra
e das Aguas. Deixo a nossa saudação à CPT, à Gáritas, aos
movimentos socais, e à Diocese de Janaúba, que foi anfitriã do
evento. Essa Romaria teve o propósito de conscientizar e mostrar os
riscos que teremos se não mudarmos, em curto prazo, de postura.

Destaco, como referência, o Viaduto das Almas, que infelizmente
ficou conhecido com esse nome, mas cujo nome real é Viaduto Vila
Rica, na BR-040. Estamos na expectativa do início das obras. Há o
empenho de outros Deputados, que estão sempre cobrando.
Infelizmente somos testemunhas de muitas vítimas naquele local, que
foi também, Deputado Biel Rocha, palco de muitos manifestos. Há
mais de 10 anos, houve ali uma interrupção a fim de chamar a
atenção de governos, mas só agora houve autorização para o início
das obras. A pessoa de D. Luciano foi chave para as negociações.
Aliás, por mais de um ano, por anos consecutivos, ele celebrou
missas no local.

Solidarizo-me com D. Luciano, há mais de 10 dias em coma, e
compartilho com os que nos acompanham. O estado de sua saúde é
crítico, mas a fé nos leva a acreditar na intervenção de Deus. O que
às vezes para os médicos é impossível diante de Deus não é, aliás
por meio deles. D. Luciano tem grande confiança em Deus, é um
homem do povo e tem pleno carinho para com D. Viçoso. Este é ex-
Bispo de Mariana e está em processo de beatificação. Há vários
milagres atribuídos a ele e espera-se mais um, quem sabe seja esse o
que falta para sua canonização. Contamos com a oração de todo o
povo mineiro para a recuperação de D. Luciano Pedro Mendes de
Almeida, nosso querido pastor.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço a deferência e solidarizo-me
com D. Luciano Mendes, esse grande pastor da Igreja Católica, e faço
coro com as palavras do Deputado Padre João. Que rezemos pelo
seu restabelecimento.

Sr. Presidente, não tive oportunidade de falar na semana passada,
mas quero dar um voto de solidariedade à Polícia Militar,
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especialmente à de Lagoa Grande, e ao Dr. Ornar, Juiz de Direito da
Comarca de Presidente Olegário. Na minha avaliação, eles tiveram
urna importante atuação.

A Comissão de Direitos Humanos esteve no local para observar a
situação dos acampados, com que também nos solidarizamos, pois
ninguém deseja uma situação precária, de penúria, desumana. Assim,
o trabalho da Comissão é importante para forçar o Incra a resolver a
situação daquelas famílias.

Houve uma manifestação de repúdio da Comissão de Direitos
Humanos em relação à Polícia Militar e ao Judiciário, por terem
resolvido uma situação. Evidentemente, as pessoas queriam terra,
invadiram uma propriedade em Lagoa Grande e foram retirados.
Invadiram, então, a fazenda do Sr. José Francelino, Prefeito
Municipal, sem nenhuma razão, numa atitude meramente política. A
fazenda, com apenas 130ha, produz 4.500 litros de leite por dia, o que
a torna uma das mais produtivas do País. O leite, nessas condições, é
retirado três vezes por dia, logo é inaceitável que as pessoas
prejudiquem o sistema de produção.

A Comissão de Direitos Humanos recomenda uma avaliação em
relação à atitude da polícia e do Juiz. Deixo meu voto de
solidariedade, porque eles evitaram um conflito, ou seja, o pior. A
invasão foi meramente política, e eles agiram com coerência. Estou na
defesa deles, embora reconheça as condições precárias em que as
famílias estão.

No entanto, uma atitude não justifica a outra. Precisamos ter bom
senso e equilíbrio para que o quadro não piore. Deixo essa
mensagem e meu voto de solidariedade, parabenizando-os pela
competência de evitar um conflito maior.

Sr. Presidente, agradeço a deferência concedida por V. Exa.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Biel Rocha) - A Presidência registra a
presença nas galerias de alunos da Escola Estadual Cândido
Portinari, que participam do Programa "Educação para a Cidadania".

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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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
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ja REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
PRODUTOS CHINESES, EM 8/8/2006

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar e Gustavo Valadares (substituindo
este ao Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e
comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e programar os
trabalhos da Comissão; a seguir, determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gustavo
Valadares para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-
Presidente o Deputado Paulo Cesar, ambos com três votos. Na
condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
convida a tomar assento à mesa o Deputado Paulo Cesar e o
empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, a Presidência
designa relator da matéria ao Deputado Paulo Cesar. 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 agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Paulo Cesar - Doutor Viana.

ATA DA 115ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/8/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa, Jô Moraes e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado
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Irani Barbosa, por indicação da Liderança do Bloco BPSP), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olívia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Wilian Vagner
Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, publicado no
"Diário do Legislativo" em 3/8/2006. Passa-se à 12 Fase da 21 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 22 turno, dos Projetos de Lei n 2s 74512003 na forma do
Substitutivo n 9 1 ao vencido no 12 turno, que apresenta, e 2.32712005
na forma do vencido no 1 1 turno (relatora: Deputada Jô Moraes).
Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei ns 2.842/2005, 2.932, 3.238,
3.276, 3.282, 3.289/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa); 2.993,
3.043 com a Emenda n9 1, 3.147, 3.272, 3.273, 3.274, 3.295, 3.297,
3.305, 3.311, 3.312, 3.325 com a Emenda n2 1, 3.338, 3.345, 3.349,
3.356/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa); 3.279/2006 (relator:
Deputado Gustavo Valadares), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n2
6.783/2006. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n2s
2.482/2005, 2.962, 3.009, 3.016, 3.023, 3.029, 3.033, 3.036, 3.038,
3.045, 3.058, 3.096, 3.110, 3.144, 3.153, 3.161, 3.173, 3.202, 3.212,
3.221, 3.229, 3.232, 3.237, 3.240, 3.241, 3.242, 3.243, 3.244, 3.246,
3.247, 3.249, 3.257, 3.262, 3.326 e 3.339/2006. Passa-se à 34 Fase
da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira
Jr., em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade
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de debater as políticas para fomentar o instituto do gás natural, a fim
de coibir o crescente desemprego nesse setor; Elisa Costa, em que
solicita a realização de audiência pública para debater a situação dos
trabalhadores rurais assentados em áreas pertencentes à Acesita, as
quais recentemente foram vendidas à Cenibra. 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 agosto de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Jô Moraes.

ATA DA 17ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 8/8/2006
Às 15h04min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do BPSP) e os Deputados Fahim Sawan,
Ricardo Duarte e Zé Maia (substituindo este ao Deputado Dinis
Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de correspondência enviada pelo Sr.
José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público, publicada no "Diário do Legislativo" do
dia 13/7/2006. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei flQ 1.875/2004, no 2 2 turno (Deputado Ricardo Duarte);
Projetos de Lei ns 2.601/2005 e 2.91912006, no 2 Q turno (Deputado
Fahim Sawan). Passa-se à 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n 2 3.335/2006 na forma do vencido em 1 Q turno (relator:
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Deputado Fahim Sawan); e pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto de
Lei n Q 2.685/2005 com a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Fahim Sawan). Passa-se á
22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n2 3.372/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Antônio Júlio -

Paulo Cesar - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 17q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 17/8/2006
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
elevado consumo de carvão vegetal nativo por indústrias produtoras
de ferro-gusa e apreciar dados do IEF referentes ao número de
autorizações concedidas e de autos de infração expedidos por esse
Instituto e pela Polícia Ambiental, em decorrência de desmatamentos
clandestinos em 2005. A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião
para ouvir os Srs. Júlio Silva de Oliveira, Diretor de Controle e
Fiscalização do IEF; Dárcio Calais, Gerente Administrativo da
Associação Mineira de Silvicultura - AMS -; Bruno Meio Lima,
Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas
Gerais - Sindifer - e Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Amda, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado
Laudelino Augusto tece as considerações iniciais; logo após, passa a
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e recebe dois requerimentos de autoria do Deputado João Leite e do
Deputado Laudelino Augusto em que solicitam seja enviado ofício à
TV Assembléia, para que desenvolva um programa dedicado a
esclarecer dúvidas dos telespectadores sobre questões ambientais,
tanto as técnicas quanto as relativas à legislação ambiental, e para
que realize audiência pública, para apresentação e discussão dos
atlas "mapeamento e inventário da flora nativa e dos reflorestamentos
de Minas Gerais", de "áreas prioritárias para proteção da
biodiversidade no Estado de Minas Gerais" e do trabalho de
elaboração do "zoneamento ecológico-econômico" do Estado,
desenvolvidos pelo Poder Executivo, em convênio com universidades
e entidades de pesquisa. 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, 23 de agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 7812006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em

epígrafe dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Ministério Público do
Estado, regulamenta a indicação e a escolha do Ouvidor e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/2006, foi a proposição
distribuída às comissões competentes para receber parecer.

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

Incumbe-nos, agora, emitir parecer sobre o mérito do projeto, nos
termos do art. 102, 1, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Emenda à Constituição da República n°45, de 2004, que instituiu

a reforma do Judiciário, é o resultado de uma ampla discussão
iniciada em 1992, na Câmara dos Deputados, com vistas ao
aprimoramento dos órgãos encarregados de aplicar a justiça.

A temática é ampla: abrange a reestruturação dos órgãos, das
competências, das garantias de magistradas e membros do Ministério
Público e do controle administrativo e financeiro do Judiciário e do
Ministério Público, bem como medidas visando maior celeridade
processual.
A moralidade, a transparência, a eficiência, o controle e a

coordenação administrativa dos órgãos da Justiça e do Ministério
Público encontram-se entre os principais temas tratados na
mencionada reforma.

Nesse contexto, sobressai a criação do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como da
Ouvidoria de Justiça e da Ouvidoria do Ministério Público,
encarregadas de receber reclamações e denúncias de qualquer
interessado contra membros, órgãos ou serviços auxiliares do Poder
Judiciário e do Ministério Público, respectivamente. Tal é a
importância das Ouvidorias que a elas foram assegurados poderes
para, diretamente, representar aos referidos Conselhos.

Nos arts. 103-13, § 7 0 e 130-A, § 5 0, da Constituição Federal,
introduzidos pela referida emenda à constituição, há a previsão
expressa, cogente, de instituição de ouvidorias na União e nos
Estados, no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, observado o
princípio da autonomia político-administrativa, nos termos do art. 18
do Texto Magno.

Em termos doutrinários, tem-se compreendido a ouvidoria no
contexto da instituição de origem sueca, ou seja, um órgão
administrativo, não contencioso, sem caráter punitivo, com a finalidade
de supervisionar a aplicação das leis, conter abusos do poder público
e zelar pela eficiência do serviço público.

A propósito, registramos o parecer emitido por esta Comissão por
ocasião do exame, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.350/2004, de
autoria do Poder Executivo, que criou a Ouvidoria-Geral do Estado,
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centralizando em um único órgão as Ouvidorias em funcionamento,
como a de Polícia e a Ambiental.

A bem da verdade, as ouvidorias são mecanismos de controle
social, de acesso fácil, para a defesa dos direitos dos cidadãos e o
exercício auxiliar de fiscalização das atividades da administração
pública. Portanto, cumprem mais de um papel.

Por um lado, as ouvidorias exercem atividade investigativa, em
caráter suplementar, quando provocam ou cobram dos órgãos
competentes uma tomada de atitude em face de um caso concreto,
como, por exemplo, a violação de direitos humanos ou a prestação
inadequada de serviços públicos.

Por outro lado, elas supervisionam as atividades do poder público,
recomendando a adoção de providências para sanar irregularidades
ou melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Estado, direta ou
indiretamente.

Como observam os estudiosos do assunto, o prestígio da instituição
sueca deve-se fundamentalmente à ineficiência dos clássicos
procedimentos de controle das atividades públicas, à injustificável
inércia dos órgãos controladores, por vezes dependentes ou mesmo
subordinados a autoridades públicas mais graduadas; à inadequada
organização do sistema e à carência de meios materiais ou jurídicos.

Assim, o papel do "ombudsman" consiste precisamente em ativar
esses mecanismos de controle, propondo as medidas necessárias ao
seu aperfeiçoamento.

Revelam-se, assim, as ouvidorias como órgãos de controle interno
da administração pública civil e militar, que não apenas provocam a
extinção e a repressão dos atos ilícitos, praticados em detrimento de
direitos subjetivos, mas também acusam as ações e as omissões
ocorridas no âmbito do poder discricionário dos agentes do Estado,
lesivas de interesses individuais ou coletivos.

Cumpre-lhes, ainda, a função de zelar pelo regular e oportuno
desempenho das atividades jurisdicionais, por meio do estímulo da
aplicação das medidas corretivas cabíveis pelos órgãos competentes.

Dessa forma, vemos com bons olhos a iniciativa do Ministério
Público do Estado de criar sua Ouvidoria, na qualidade de órgão
autônomo, com o objetivo de contribuir para elevar continuamente os
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padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos
membros, órgãos e serviços auxiliares da instituição.

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

Complementar n 1 78/2006 no 12 turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gustavo

Valadares - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.601/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 2.60112005
cria, na estrutura da Secretaria de Estado de Educação, uma
Superintendência Regional de Ensino no Município de Unaí.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21912005, a proposição foi
analisada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n9 1, que apresentou.

Esta Comissão e a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinaram pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1.

A proposição foi aprovada em 1 2 turno na forma originalmente
proposta pelo Governador do Estado.

Volta agora a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à criação, na estrutura da Secretaria

de Estado de Educação, de uma Superintendência Regional de
Ensino no Município de Unaí e institui nove cargos em comissão,
necessários ao funcionamento da mencionada Superintendência.

Esta Comissão manifestara-se, em l Q turno, pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n 9 1, proposto pela Comissão de
Constituição e Justiça. Por sua vez, o Plenário optou por aprovar a
proposição na forma originalmente apresentada.

Não cabe, nesta fase da tramitação, retomar a discussão sobre o
formato mais adequado da proposição, pois a questão se tornou
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matéria vencida.
Sob o ponto de vista da gestão administrativa, o projeto é louvável,

tendo em vista que intensifica o processo de descentralização da
política educacional do Estado. As Superintendências Regionais de
Ensino têm ampla competência no que tange ao atendimento das
necessidades das escolas, de seus profissionais e de seus usuários.

Assim, a criação de mais uma Superintendência Regional de Ensino
contribui para a redução da distância entre esta instância
administrativa e as unidades educacionais, o que, certamente, muito
contribuirá para a melhoria dos serviços ofertados por essas unidades
na região. O Município de Unaí constitui um pólo político e econômico
no Noroeste de Minas, convergindo para ele várias demandas das
cidades próximas, e a criação de uma Superintendência Regional de
Ensino nesse Município muito representará para a gestão da política
de educação daquela região.

O Deputado Antônio Andrade, 1 2-Secretário da Mesa, apresentou,
nesta Comissão, uma sugestão de emenda ao projeto em análise,
propondo a criação de uma Superintendência Regional de Ensino no
Município de Formiga, para atender a uma antiga reivindicação da
comunidade. Embora a reivindicação seja pertinente, não há como
acatá-la, pois a Constituição da República, em seu art. 63, 1, e a
Constituição do Estado, em seu art. 68, 1, não admitem emenda
parlamentar que aumente a despesa dos projetos de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, conforme já ressaltou a
Comissão de Constituição e Justiça, no parecer exarado sobre a
matéria.

Dessa forma, somos levados a apresentar a conclusão seguinte.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n9
2.601/2005, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Antônio

Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.91912006

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n 9 496/2006,
dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de avaliação de
conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui o Prêmio por
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG - e dá outras
providências.

Aprovada no 12 turno, na forma do Substitutivo n2 1, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer no 22 turno, nos termos
do art. 178 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe trata do exercício da autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos
e serviços e institui o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e
Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - para os servidores do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG.

De acordo com o Substitutivo n 2 1, aprovado em 12 turno, para o
exercício da função de autoridade metrológica podem ser designados
os servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras de Agente
Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e Analista de Gestão,
Metrologia e Qualidade, a que se refere a Lei n 9 15.468, de 13/1/2005,
que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social do Poder Executivo, se atendidas as condições
estabelecidas no parágrafo único do art. 32 da proposição.

Fica criado, ainda, o PPMQ, a ser atribuído aos servidores lotados e
em efetivo exercício no Ipem, que exerçam as atividades delegadas
pelo lnmetro à mencionada entidade estadual e tenham alcançado,
pelo menos, 70% do valor máximo da avaliação de desempenho
individual de que trata a Lei Complementar n 2 71, de 30/7/2003.

Os problemas de ordem jurídico-constitucional encontrados na
proposição, relativos à atribuição de competência aos servidores do
Ipem, foram sanados no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça em 12 turno. Foi sanado, ainda, o problema relativo à
possibilidade de os ocupantes dos cargos das carreiras de Auxiliar de
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Atividades Operacionais e Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade
exercerem a função de autoridade metrológica, uma vez que esses
agentes não exercem atividades típicas de fiscalização de metrologia
e avaliação de conformidade.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação, em 29 turno, do Projeto de Lei n2
2.919/2006 na forma do vencido em 1 2 turno.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Antônio

Júlio - Paulo Cesar.
PROJETO DE LEI N 9 2.919/2006

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica e de avaliação

de conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui o Prêmio
por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - para os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O exercício da au oridade metrológica e de avaliação de

conformidade e qualidade de produtos e serviço obedecerá ao
disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade de produtos e serviços o
servidor público designado na forma da lei para o exercício de poder
de polícia administrativa, no âmbito das competências delegadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -
lnmetro - ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - Ipem-MG -, nos termos da Lei Federal n 2 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, relacionadas com a metrologia legal e a
certificação compulsória de conformidade e qualidade de produtos e
serviços.

Art. 2 - As prerrogativas inerentes ao exercício das atribuições de
poder de polícia administrativa, relacionadas com a metrologia legal e
a certificação compulsória de conformidade e qualidade de produtos e
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serviços, são as previstas na Lei Federal n2 9.933, de 1999.
Art. 3 - A designação coma autoridade metrológica e de avaliação

de conformidade e qualidade de produtos e serviços destina-se
exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e
Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade,
instituídas pela Lei n 2 15.468, de 13 de janeiro de 2005, em exercício
no lpem-MG.

Parágrafo único - A designação de que trata o "caput" dar-se-á por
ato do Diretor-Geral do lpem-MG e será regulamentada em decreto.

Art. 42 - o decreto que estabelecer o regulamento para o exercício
da autoridade metrológica e de avaliação de conformidade e
qualidade de produtos e serviços preverá:

- requisitos para a designação que incluam:
a) processo de seleção interna;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitação com qualificação específica em curso de educação

profissional de nível médio ou graduação em nível superior de
escolaridade;

II - critérios para dispensa da designação que incluam:
a) conduta incompatível com o exercício da função;
b) conflito de interesse que impossibilite o exercício da função;
c) avaliação de desempenho insatisfatória, de acordo com o que

dispõe a Lei Complementar n 2 71, de 30 de julho de 2003, e sua
regulamentação;

III - sistema de avaliação de desempenho individual específico, além
do previsto na Lei Complementar n 2 71, de 2003.

Art. 52 - o servidor designado para a função de autoridade
metrológica e de avaliação de conformidade e qualidade de produtos
e serviços terá garantido o exercício independente e autônomo da
atividade, incluindo a sua inamovibilidade até a conclusão dos
processos que estiverem sob sua análise.

Art. 6 - Fica criado o Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal
e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ -, a ser atribuído, nos
termos desta lei, aos servidores em exercício no lpem-MG que
tenham alcançado pelo menos 70% (setenta por cento) do valor
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máximo da avaliação periódica de desempenho individual de que trata
• Lei Complementar n 2 71, de 2003.

Parágrafo único - O pagamento do PPMQ dar-se-á sempre durante
• vigência de Acordo de Resultados de que trata a Lei n 2 14.694, de
30 de julho de 2003, e está condicionado ao adimplemento das metas
institucionais nele estabelecidas e à aplicação de instrumento de
avaliação permanente do desempenho dos servidores do lpem-MG.

Art. 72 - o FPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos
de transferências federais específicas para o pagamento do bônus de
desempenho previsto no convênio ou no instrumento congênere de
delegação de competência, nos limites nele estabelecidos, e não será
devido na hipótese de indisponibilidade desses recursos.

Parágrafo único - Do total dos recursos a serem utilizados para
pagamento do PPMQ, 60% (sessenta por cento) serão destinados ao
pagamento dos servidores designados como autoridade metrológica e
de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e serviços, e
40% (quarenta por cento) aos demais servidores em exercício no
lpem-MG.

Art. 8 - Os valores e a forma de cálculo do PPMQ, observadas as
diretrizes estabelecidas nesta lei e os limites legais de remuneração
de pessoal, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 9 - O PPMQ será pago uma vez por semestre, e o valor a ser
concedido a cada servidor será calculado com base:

- no resultado obtido pelo servidor na avaliação de desempenho
individual, de que trata a Lei Complementar n 2 71, de 2003, ou na
avaliação especial de desempenho para servidor em período de
estágio probatório, nos termos de regulamento;

II - nos itens da composição remuneratória do cargo ou da função
ocupada pelo servidor, na forma de regulamento;

III - nos dias de efetivo exercício das atribuições do cargo ou da
função pelo servidor no semestre considerado.

§ 1 - Não integram a base de cálculo para fins de apuração do
PPMQ os adicionais por tempo de serviço, as parcelas decorrentes de
decisões judiciais e as vantagens pessoais de qualquer natureza.

§ 2 - O PPMQ a ser pago ao servidor titular do direito a continuar
percebendo a remuneração de cargo de provimento em comissão



581

exercido, nos termos do art. 1 2 da Lei n2 14.683, de 30 de julho de
2003, será calculado com base na composição remuneratória do
cargo de provimento efetivo, do cargo de provimento em comissão ou
da função exercida pelo servidor durante o semestre considerado.

§ 3 - O cálculo do PPMQ a ser pago ao servidor que ocupar mais
de um cargo ou função em um mesmo semestre será leito com base
nos itens da composição remuneratória de cada cargo ou função e
nos dias de efetivo exercício em cada um deles.

§ 42 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor serão
convertidos em pontuação, conforme previsto em regulamento, para
fins de aferição dos valores individuais do prêmio de que trata este
artigo.

§ 52 - O pagamento do PPMQ não impede a percepção do prêmio
de produtividade de que trata a Lei n 2 14.694, de 2003.

Art. 10 - O PPMQ não se incorpora à remuneração nem aos
proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de
base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a
contribuição à seguridade social.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.413/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.413/2005, de autoria do Deputado Zé Maia,
que autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.413/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de

rÃ"
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Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, como apode de
capital, imóvel situado na Fazenda Cerradão, no Município de Frutal,
com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), registrado sob o
n°15.789, a f Is. 267 do Livro 3-AY, no Cartório do Registro de imóveis
da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à implantação, pela Cohab-MG, de um empreendimento
habitacional de interesse social para atendimento a famílias de baixa
renda do Município de Frutal.

AI. 2 0 - 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. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.541/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.541/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frutal
o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido
no 1 °

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

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

PROJETO DE LEI N°2.541/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frutal 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

Frutal imóvel com área de 2.500m 2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado na Rua São Paulo, naquele Município, registrado

a
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sob o n°23.709, a fis. 212 do Livro 3-BL, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de um centro educacional infantil.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.278/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.278/2006, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação dos
Catadores Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, no
Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.278/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores

Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, com sede no
Município de Pouso Alegre.

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

Catadores Organizados de Materiais Aproveitáveis e Recicláveis, com
sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Jã
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Moraes - Diizon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.371/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.371/2006, de autoria do Deputado Laudehno
Augusto, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção
Ambiental de Varginha e Região - Apavar -, com sede no Município de
Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI NO3.371/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental de

Varginha e Região - Apavar -, com sede no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção Ambiental de Varginha e Região - Apavar -, com sede no
Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dilzon Meio -

Marlos Fernandes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.494/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.49412006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 43/2006, nos termos do art. 70 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

m
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.494/2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Cristaltrigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Ari. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 4312006 à empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio,
Importação e Exportação Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292,
de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Jô

Moraes - Dilzon Meio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N 2 5.293, DE 24 DE AGOSTO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Cristalfrigo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 O - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 43/2006 à empresa Cristaifrigo Indústria, Comércio,
Importação e Exportação Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292,
de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de agosto de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

ATAS
ATA DA 64 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/8/2006
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n 9s 3.586 a 3.597/2006 - Requerimentos
n2s 6.819 e 6.820/2006 - Requerimento da Comissão Especial dos
Produtos Chineses - Comunicações: Comunicação do Deputado Mauri
Torres - 2 Parte (Ordem do Dia): 1 Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem; chamada para a
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Elmiro Nascimento - Adelmo

rÀ
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Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Genaro - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe Brandão - Fahim
Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jõ
Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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 ? Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2-Secretária 'ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.586/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Charquinho de Gino e Comunidades Circunvizinhas, com sede no
Município de Francisco Sá.

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

Comunitária do Córrego Charquinho de Gino e Comunidades
Circunvizinhas, com sede no Município de Francisco Sá.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Ana Maria Resende
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Justificação: A Associação Comunitária do Córrego do Charquinho
de Gino e Comunidades Circunvizinhas é uma entidade de
personalidade jurídica sem fins lucrativos, com sede no Município de
Francisco Sá.

O objetivo maior da instituição é promover o desenvolvimento
comunitário 'por meio da realização de obras e melhoramentos, com
recursos próprios ou obtidos por doação ou empréstimo; proporcionar
a melhoria do convívio entre os habitantes do lugar, por meio da
integração de seus dependentes; promover atividades culturais e
desportivas objetivando o bem-estar de seus associados e
dependentes; promover atividades assistenciais, diretamente ou por
meio de instituições filantrópicas.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa entidade
e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.587/2006
Declara de utilidade pública a Associação Amigos de Camarinhas,

com sede na comunidade rural de Camarinhas, no Município de
Francisco Sã.

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

Amigos de Camarinhas, com sede na comunidade rural de
Camarinhas, no Município de Francisco Sã.

Ad. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação dos Amigos de Camarinhas é uma

entidade com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com sede na
comunidade rural de Camarinhas, no Município de Francisco Sá.

Seus objetivos são os de promover o desenvolvimento da
comunidade através de obras e ações; representar a comunidade
junto a órgãos públicos e privados; proporcionar melhoria do convívio
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entre os moradores; proporcionar aos associados e seus dependentes
atividades econômicas, culturais e desportivas; conscientizar a
comunidade de suas potencialidades e promover atividades
assistenciais, direta e indiretamente.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e
por cumprir todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.588/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Deschamps, com sede no Município de Caeté.
AI. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro Deschamps, entidade
civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a proteção da saúde
da família, da infância, da adolescência e da velhice, através de
campanhas, palestras e cursos com temas referentes ao assunto, da
participação em todos os esportes organizados pela Liga Municipal,
promovendo torneios e atividades esportivas e de lazer para a
comunidade, bem como incentivando as diversas formas de atividades
culturais, e protegendo o meio ambiente com campanhas de
conscientização.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N 2 3.589/2006
Declara de utilidade pública a Associação Verbo Eterno - AVE -, 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 Verbo

Eterno - AVE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Verbo Eterno - AVE -, sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a promoção humana e espiritual,
mediante a instrução moral, cívica e espiritual, a alfabetização de
adultos, jovens e crianças, a assistência profissionalizante, cultural,
educadora e recreativa e a articulação das iniciativas comunitárias
sociais e filantrópicas.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.59012006
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de

Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Capetinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Capetinga.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública o

Lar São Vicente de Paulo de Capetinga, tendo como finalidade
estatutária a prática da caridade cristã, pela assistência social e pela
promoção humana.

Trata-se de uma associação civil de natureza filantrópica, caritativa e
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de assistência social, sem finalidade lucrativa, pelo que conto com o
indispensável apoio dos meus nobres colegas parlamentares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.591/2006
Declara de utilidade pública o Instituto Data Lex, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Data Lex, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: O Instituto Data Lex, com sede no Município de Belo

Horizonte, tem por finalidade combater a pobreza e defender a ética e
prestar assistência social. Para tanto, desenvolve atividades de
caráter social e cultural, objetivando a defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico, dos direitos humanos e de outros
valores universais.

O Instituto visa, também, promover e incentivar estudos e pesquisas,
com vistas ao desenvolvimento de tecnologias e à divulgação de
informações, bem como ao desenvolvimento econômico, social e ao
combate à pobreza.

Por essas razões, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 186,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N Q 3.592/2006
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro Nossa

Senhora das Graças - Afago -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

do Bairro Nossa Senhora das Graças - Afago -, com sede no
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Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A referida Associação tem como finalidade promover a

integração e a valorização das mulheres residentes no Bairro Nossa
Senhora das Graças, em Uberlândia.

Envida esforços na busca de soluções práticas para o seu bem-estar
e proporciona-lhes meios adequados para lutarem por seus direitos,
garantindo-lhes acesso aos bens socioculturais. necessários ao seu
desenvolvimento humano e social.

Realiza, também, atividades de cunho social, combatendo a fome e
a pobreza; desenvolve ações nas áreas de saúde, cultura, esporte e
lazer; orienta com relação à conservação do meio ambiente e
promove cursos de capacitação profissional.

Por sua importância, esperamos contar com o apoio de nossos
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.593/2006
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cláudio das Neves,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Cláudio

das Neves, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Loja Maçônica Cláudio das Neves cumpre o

propósito secular caracterizador da filosofia maçônica, que elege a
solidariedade como moldura para suas atividades filantrópicas,
particularmente voltadas para a assistência social aos despossuídos.
Procura no incentivo à paz e à harmonia, a consolidação da ética, da
cidadania e dos direitos humanos. Acreditando que residem na
instrução os pilares da democracia e da evolução sadia da
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humanidade, apóia as iniciativas vinculadas ao implemento da
educação e da cultura.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratôrio que está sendo proposto por
meio desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.594/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Evangélica Beneficente -

Sebe -, com sede no Município de Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Evangélica

Beneficente - Sebe -, com sede no Município de Divino.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: A Sociedade Evangélica Beneficente - Sebe -, com

sede no Município de Divino, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 22/4/91, com prazo de duração indeterminado, que tem
por finalidade a prática da beneficência, assistindo, favorecendo e
valorizando as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas,
como crianças e idosos, oferecendo oportunidades, meios e
condições para a educação de base, habilitação profissional,
recreação, arte, melhoria dos padrões culturais e ascensão social, por
meio de cursos diversos, e promovendo o convívio e a fraternidade
humana, o sentido e a ação comunitária, a participação e a integração
social, segundo dispõe o seu estatuto.

Regularmente registrada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica
da Comarca de Divino, integram a sua diretoria pessoas de
comprovada idoneidade, que, ressalte-se, não recebem nenhuma
bonificação pelo exercício das suas funções. Congregando esforços,
diretoria e associados buscam um interesse comum: promover o bem-
estar social.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.595/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Divino.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Sebastião Costa
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Divino, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
1I3/43, com prazo de duração indeterminado, tendo por finalidade
promover a assistência à velhice comprovadamente desvalida e
desamparada de Divino.

Regularmente registrada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica
da Comarca de Divino, integram a sua diretoria pessoas de
comprovada idoneidade, que, ressalte-se, não recebem gratificação,
bonificação nem vantagem pelo exercício das suas funções.
Congregando esforços, a referida entidade cumpre importante papel
social, mas carecem de maior amparo do poder público.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.596/2006
Declara de utilidade pública o Movimento Oficina Cultural, com sede

no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Oficina

Cultural, com sede no Município de Extrema.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
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Maria Olívia
Justificação: O Movimento Oficina Cultural é sociedade civil, sem

fins lucrativos, que tem por finalidades promover espetáculos que
buscam não só o entretenimento da platéia, mas a educação
ambiental e cultural; desenvolver projetos voltados à comunidade,
com apresentações em praças públicas e oficinas gratuitas; buscar a
promoção, divulgação e valorização do teatro e da cultura brasileira;
desenvolver projetos em parceria com os departamentos de meio
ambiente, educação e saúde; produzir mostra de teatro anual, com
espetáculos gratuitos para a comunidade e turistas; desenvolver
projetos de iniciação, capacitação e profissionalização teatral, entre
outras.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 186, c/c
o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.597/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Macaúbas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Macaúbas, com sede na Rua Joaquim José de Castro,
n2 179, Macaúbas, no Município de Capitólio.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária de Macaúbas, situada no

Município de Capitólio, fundada no ano de 1986, é sociedade civil,
sem fins lucrativos.

Essa entidade tem, entre outros objetivos: promover o
desenvolvimento econômico e social da comunidade de Macaúbas,
representá-la perante os órgãos públicos e defender os interesses
comuns.

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

REQUERIMENTOS
N 6.819/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Sra. Marina Carvalho da
Silva Brum, Secretária Municipal de Educação de Conceição do Rio
Verde, por ter sido premiada com a Palma de Ouro, como Secretária
de Educação Destaque do Brasil. (- A Comissão de Educação.)

N2 6.820/2006, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
autorizado o aumento do efetivo de policiais militares no Município de
Santo Antônio do Monte. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Da Comissão Especial dos Produtos Chineses, em que solicita seja
substituída sua denominação para Comissão Especial contra a
Invasão de Produtos Chineses.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri

Torres.
24 Parte (Ordem do Dia)

1? Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2? Parte da reunião, com a
12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para a 3? Parte da próxima
reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A presidência, atendendo a requerimento da Comissão Especial dos

Produtos Chineses, em que solicita a alteração de sua denominação,
informa ao Plenário que a referida Comissão passa a denominar-se
"Comissão Especial contra a Invasão de Produtos Chineses".

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Gostaria de anunciar desta Casa a visita

que a Frente Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo Horizonte e
Região Metropolitana fez hoje, pela manhã, ao Ramal Calafate-
Barreiro. A situação é lamentável: vimos estações já construídas
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abandonadas e servindo de esconderijo para criminosos e, ao longo
do trecho, ouvimos várias reclamações sobre a utilização de drogas
naquele espaço.

Solicitamos ao Coordenador, Deputado Célio Moreira, que faça um
requerimento à Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais
pleiteando seja essa situação acompanhada pela segurança pública.

Gostaria de falar mais sobre essa questão, mas V. Exa. pode
verificar que não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Portanto, solicito encerramento de plano da reunião. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, nos termos regimentais,
solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Jô Moraes) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
24, 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 31 2 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 21/8/2006

Presidência do Deputado Paulo Piau
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Domingos Sávio - Leitura de carta - Palavras do Sr. Hédison
Damasceno - Palavras do Sr. João Lemos Salgado - Palavras do Sr.
Antônio José dos Santos - Apresentações artísticas - Entrega de
placas - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Domingos Sávio - Laudelino Augusto - Paulo Piau - Sargento

Rodrigues.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Antônio José dos Santos, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais; João Lemos Salgado, Eminente Grão-
Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais; Hédison Damasceno,
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais,
representando o Soberano Grão-Mestre, Milton Ferreira Lopes;
Frederico Carlos Von Doilinger da Mona Bastas, representando a
Associação Comercial de Minas Gerais; Janir Adir Moreira, Grande 1
Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; e Deputado
Sargento Rodrigues, e Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a maçonaria e a

comemorar o Dia do Maçom.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, meu irmão e prezado amigo

Deputado Paulo Piau, aqui representando o Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Mauri Torres; irmão Antônio José dos Santos,
Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais;
irmão João Lemos Salgado, Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente
do Estado de Minas Gerais; irmão Hédison Damasceno, Sereníssimo
Grão-Mestre Adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais,
representando aqui o soberano Grão-Mestre, irmão Milton Ferreira
Lopes; Frederico Carlos da Mota Bastos, representante da Associação
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Comercial do Estado de Minas Gerais: meu colega Deputado e irmão
Sargento Rodrigues.

Destaco a presença - e peço ao nosso cerimonial que providencie
assento para que esteja conosco à Mesa - do irmão Márcio, meu
Presidente da Pael. Não nominarei de forma completa em função dos
laços de fraternidade de cada um deles, mas gostaria de ter também à
Mesa - e o cerimonial providenciará os assentos adequados - a
presença de um representante de cada poder legislativo das nossas
três potências maçônicas. De antemão, peço escusas por isso não ter
sido feito na abertura oficial.

Quebrando o protocolo e fazendo o papel de mestre-de-cerimônias,
gostaria de ter a alegria de ter conosco à Mesa o nosso querido irmão
Eduardo, Presidente da Ação Maçônica Internacional, pelo simbolismo
de reunir todas as potências maçônicas numa única obra, que é o
propósito da maçonaria universal e que é o que nos une a todos. Da
mesma forma, convido para se fazer presente à Mesa de honra
conosco o nosso irmão Affonso Romildo, representando o poder
legislativo do Grande Oriente de Minas Gerais.

Cumprido o princípio de, na Casa do povo mineiro, homenagear, de
uma forma muito sincera, a maçonaria universal, por meio das três
potências maçônicas, não só representadas pelo executivo maçônico,
por nossos grão-mestres, que muito nos honram, mas também pelos
legislativos maçônicos, estendo esses cumprimentos a toda a grande
família maçônica, às nossas cunhadas, aos nossos sobrinhos, ao
povo mineiro e a todos os que nos vêem.

Esta oportunidade, além de uma justa homenagem, é uma
oportunidade ímpar para, de uma forma clara, sincera, direta,
transparente, como devem ser todas as ações do Poder a
mineiro, mostrar um pouco do que foi
maçonaria de todo o povo brasileiro
com a humanidade.

Não tenho dúvida de que este momento será extremamente curto
para destacarmos todo esse significado, mas estejam certos todos os
senhores de que esta Casa, deste e dos Deputados Paulo Piau e
Sargento Rodrigues, ck s demais irmãos que aqui têm assento, mas
em especial daqueles que, tomando conhecimento desse nosso

do que é e do que pode ser a
de sua responsabilidade para
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propósito de fazermos uma homenagem e de destacarmos hoje esse
dia, posterior ao Dia Internacional do Maçom, 20 de agosto,
comemorado no mundo inteiro, tem o propósito não apenas de fazer
justiça, destacando e homenageando a maçonaria universal, mas
muito mais, até porque a maçonaria tem em si propósitos
extremamente elevados.

Ficaria pouco significativo, embora extremamente meritório,
reunirmo-nos apenas pela homenagem, pois o propósito que reveste
esse encontro é maior: é o de que todos nós, unidos, possamos
constatar que uma homenagem é feita por merecimento e, acima de
tudo, pela esperança, expectativa e certeza de que a maçonaria
cumpriu, cumpre e haverá de cumprir o seu propósito fundamental de
procurar, a cada dia, assegurar a liberdade, a fraternidade e a
igualdade entre os povos. E ela estará sempre buscando isso.

Temos a absoluta convicção de que o desafio à frente não será
menor do que o enfrentado nos tempos idos da Idade Média, ou seja,
nos tempos negros. O desafio que teremos de enfrentar pela frente
continua posto. E é preciso que estejamos unidos e fortalecidos.

O reconhecimento é, com certeza, algo que fortalece a alma e o
espírito. Ao reconhecermos, de forma clara, pública e transparente, a
importância e o valor da maçonaria, pretendemos, mais do que
prestar-lhe uma homenagem, conclamá-la ao seu papel histórico e
presente na construção de um futuro melhor.

Poderíamos fazer uma reflexão em relação ao tempo. E isso seria
muito justo. Poderíamos falar ainda de Salomão, com sua sabedoria,
que norteou e inspirou e que, com certeza, permanece como
referência basilar da nossa ordem. Poderíamos buscar exemplos, que
é o que seguimos, até para ilustrar a razão da homenagem- Para isso,
com certeza, teríamos de buscar o Mestre dos Mestres. E estou aqui a
falar para tantos mestres maçons. Especialmente nós, cristãos,
sabemos e reconhecemos o Mestre dos Mestres, aquele que norteia
cada ação maçônica, que, por sabedoria, por generosidade e por ser
a encarnação do grande arquiteto do universo, chamou-nos de
irmãos, aquele que provavelmente pode ser a grande referência e,
com certeza, é, para todos nós, da fraternidade. O nosso mestre
Jesus Cristo pode ser o exemplo e a referência para que nos
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reunamos e nos tratemos como irmãos.
Caminhando no tempo, poderíamos lembrar-nos da história a partir

de Cristo, que, com certeza, é a nossa referência maior. Comentei
com um irmão um dia que talvez Jesus tenha concebido a mais sábia
de todas as lojas, com seus apóstolos, procurando elevar templos à
virtude, buscando a elevação do espírito e o aprimoramento do ser
humano. Com certeza ele teve em Pedro o grande guardião do
templo, e em Paulo um grande orador para nos inspirar e evangelizar
na construção de um mundo melhor. Ao longo da história, poderíamos
relatar uma série de momentos em que a maçonaria se fez presente,
da Revolução Francesa à Inconfidência Mineira, passando pelas mais
diversas situações, sem mudar o norte das suas ações e o seu
compromisso com a liberdade, com a igualdade e com a fraternidade,
e sem mudar o seu compromisso com os valores basilares da ordem
e, especialmente, sem nunca se esquecer do grande significado da
fraternidade, de sermos irmãos.

O fundamento da fraternidade brota naturalmente do maior
ensinamento e do maior princípio de todos, o amor. Isso nos foi
legado pelo grande Mestre. Ao longo da história da humanidade, ele
possibilitou que essa ordem universal e simbólica se organizasse em
vários países, com essa ou aquela potência, com essa ou aquela
organização formal. Ao contrário do que muitos, de forma equivocada,
chamam de organização secreta, passando um certo ar de
desconfiança ou de apreensão, é uma organização discreta. Essa
seria talvez a referência mais apropriada. Quem se propõe a ir à luta
não pode ser eternamente discreta em alguns momentos, tem de vir a
público manifestar-se como guardiã desses valores.

Entendo que, embora a homenagem possa justificar-se, em razão
desses referenciais históricos que enumerei e de tantos outros que
poderia usar como parâmetro, o grande motivo que nos inspirou a
tomar essa iniciativa, de forma muito clara, são os desafios que nos
aguardam. Quando aqui cheguei, recebi das mãos do irmão Eduardo
um folheto, que, pela expressão da capa, já nos coloca uma
indagação extremamente fone: a Amazônia já não é mais nossa? E
uma pergunta que cada brasileiro deve fazer a si mesmo. E um dos
princípios fundamentais, após o princípio da nossa crença em um ente
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maior, da nossa fé no grande arquiteto do Universo, Deus, é o amor à
nossa Pátria, para não permitir as tiranias, as ações que nos oprimem.
E possível pensar a nossa Pátria sem a Amazônia? E possível pensar
o Brasil sem a Amazônia? E possível conviver com essa indagação,
com essa dúvida? A Amazônia é nossa ou não?

Mas outros temas relevantes estão postos como desafios - e só
podem ser enfrentados por quem é digno de uma homenagem a uma
ordem milenar, que ultrapassou séculos, continentes e se manteve fiel
aos valores que a instituíram -' desafios como a violência, que já
ostenta um certo controle paralelo no nosso país. O crime organizado,
as drogas são situações que requerem a ação de homens livres e de
bons costumes, de princípios, que podem e devem ser discretos, mas
que não podem e não devem omitir-se.

Talvez a chaga maior dos nossos tempos seja a corrupção. Isso
enoja a todos e vem contaminando, corroendo as instituições do
nosso país e sangrando os recursos públicos, que são escassos - ou
melhor, são fartos, como chegamos a entender e a pensar, mas
absolutamente mal-aplicados em razão de duas chagas: corrupção e
incompetência. Mais uma vez, precisamos de homens livres e de bons
costumes, de pessoas sérias e íntegras.

Nesse aspecto, tenho falado sobre a trajetória da minha vida
profissional, familiar e, de modo especial, pública. Entendo a minha
vida pública o período de dirigente estudantil no grêmio da escola, no
diretório acadêmico da Escola de Veterinária da UFMG e depois, com
um pouco mais de maturidade, como Vereador, Prefeito e hoje
Deputado. Essa trajetória e, especialmente, a convivência de
aproximadamente 14 anos com os meus irmãos de ordem me
ensinaram a tolerância e a busca pelo entendimento. Cada dia está
mais claro para mim que temos de ser radicais e intransigentes num
aspecto: no combate duro à corrupção, câncer que não pode ser
extirpado pela metade.

E justamente por acreditar que a maçonaria universal é merecedora
desta homenagem pelo Dia do Maçom que entendemos que este é
um momento de reflexão e de convocação. Aliás, sou testemunho do
que a maçonaria faz no tempo presente, pois vejo irmãos
preocupando-se com hospitais, santas casas, Apaes e escolas de
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recuperação de deficientes, como a nossa Escola Vida, mantida pela
Estrela do Oeste, da minha querida Divinôpolis; a Santa Casa de
Oliveira, aonde pude ir com irmãos maçons, que eram os seus
mantenedores; da mesma forma a Apae em Piumhi, com os irmãos
buscando-nos para socorrê-la. Em cada canto de Minas Gerais
encontro alguém numa ação maçônica unido às ações da própria
sociedade civil e cumprindo o seu papel de ajudar a manter uma santa
casa, uma Apae, uma creche ou um asilo. Porém, chamam-nos a uma
missão maior pela qual devemos unir-nos. Por isso fiz questão de ter
os irmãos Eduardo e Márcio ao lado dos nossos grão-mestres, pois a
união deve alcançar a todos e fazer com que, de fato, instrumentos
como a recém-criada Ação Maçônica Internacional, possam unir e dar
praticidade a alguns projetos, como o da defesa da Amazônia e os de
combate às drogas, que certamente virão. Além disso, para que
tenhamos homens livres e de bons costumes à frente e no comando
das ações públicas, das Câmaras Municipais, Prefeituras,
Assembléias Legislativas, Câmara Federal; e a palavra de pessoas
comprometidas com o que é justo e livre ecoando nos ouvidos
daquele que assumir o comando do nosso país.

Deputado Paulo Piau, é com esse espírito que desejo concluir o meu
raciocínio, dirigindo-me a V. Exa., a quem me permito tratar aqui de
irmão.

O Deputado Paulo Piau serviu de exemplo para mim nesta Casa, e
já era um exemplo para mim antes, quando eu era dirigente sindical
rural e via no seu comportamento ético e coerente a postura não
apenas de um político, mas de um político maçom que não tem razões
para esconder esse vínculo, até porque meu comportamento de
cristão católico se coaduna e se harmoniza com os valores de alguém
que, em loja, não move um dedo sem antes ter o nosso livro da lei, a
nossa Bíblia Sagrada aberta a iluminar e a inspirar os nossos
trabalhos.

Portanto, irmão Paulo Piau, não tenho dúvida de que hoje é uma
noite especial para a Casa Legislativa homenagear esta ordem
milenar e universal, sair um pouco da discrição e dizer: não há
nenhum mistério e nada de assombroso em reunir-se, preocupado e
comprometido em fazer o bem, em prestar solidariedade, em
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preservar valores morais hoje não apenas ameaçados, mas
aniquilados por alguns.

E por isso que esses desafios estão postos. E por isso que
precisamos de irmãos valorosos como você, Deputado Paulo Piau, e
tantos outros que aqui se reúnem, para levar à frente esses princípios
e essas lutas. Que possamos ter, uma vez que a maçonaria
transcende os tempos e os séculos, daqui a 200, 300, 500 anos ou um
milênio, alguém dizendo: quando a comunidade se encontrava
ameaçada pelas drogas, quando a humanidade se encontrava, em
especial o Brasil, ameaçada e dilapidada pela corrupção e pelo crime
organizado, reuniram-se homens livres e de bons costumes e
tomaram atitudes firmes para que pudéssemos continuar construindo
uma humanidade mais justa e, acima de tudo, mais fraterna.

Parabéns ao trabalho milenar da maçonaria. Parabéns a cada irmão
que, de forma discreta ou de uma forma mais exposta, cumpre seu
papel, faz sua parte para termos um País melhor. Muito obrigado.

Leitura de Carta
O locutor - Atendendo à determinação do Deputado Paulo Piau, que

preside esta solenidade e co-autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem, faremos a leitura de uma carta intitulada Carta à
Nação, assinada por 27 dos Grão-Mestres presentes à 35
Assembléia Geral. (- Lê:)

"Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Carta à Nação.
A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, constituída das

27 grandes lojas maçônicas do Brasil, reunida no período de 7 a 12 de
julho de 2006, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, por
ocasião da realização de sua XXXV Assembléia Geral, preocupada
com o estado de perplexidade e confusão da sociedade brasileira,
diante de uma seqüência interminável de escândalos que envolvem a
dilapidação do patrimônio público, onde sanguessugas, mensaleiros e
os mais diversos tipos de assaltantes dos cofres públicos, muitos
ainda livres e soltos e que continuam a escarnecer daqueles que são
honestos, enquanto os poderes constituídos se quedam inertes,
conflituosos entre si, porquanto o Executivo legisla abusivamente
através de medidas provisórias, valendo-se delas o Legislativo para
manter suas pautas obstruídas, com isso retardando a elaboração
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legislativa e edição de leis que coadunam com os reais interesses do
povo e da Nação, ao tempo em que o Judiciário, alegando excesso de
feitos que lhe são submetidos, retarda a prestação jurisdicional em
verdadeira denegação de justiça, proclama a imediata necessidade
que retorne ao eixo de equilíbrio entre as estruturas da República,
para que se restabeleça o bem-estar do povo brasileiro. Que as
eleições gerais que se avizinham sejam momento propício para
realizar-se uma expressiva limpeza no quadro político nacional,
restaurando-se o respeito à coisa pública, através do voto depositado
em nomes capazes de ouvir e atender o clamor público, tudo sem
exclusão das medidas administrativas e judiciais que visem à
exemplar punição dos responsáveis.

Registre-se que, por conta desse estado de coisas, faltam recursos
para a educação, saúde e segurança pública, recuperação e
construção de estradas, proteção do meio ambiente e dos recursos
naturais, e tantos outros bens que a Nação reclama e almeja.

Finalmente, conclama o povo brasileiro para uma jornada cívica de
saneamento da vida pública e a retomada do verdadeiro sentido de
cidadania, com absoluto respeito à coisa pública, às leis, e aos mais
altos interesses do Brasil. Belo Horizonte, 20/7/2006'.

Palavras do Sr. Hédison Damasceno
Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, nosso irmão, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
irmão Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento que deu
origem a esta reunião; sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais, meu querido irmão Antônio José dos
Santos; eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de Minas
Gerais, João Lemos Salgado; representante da Associação Comercial
de Minas Gerais, Frederico Carlos da Mota Bastos; Exmo. Sr. Márcio
Corrêa Fernandes, querido irmão, eminente Presidente da Assembléia
Legislativa Maçônica do GOP; querido irmão Affonso Romildo Alves
Brandão, Presidente da Assembléia Legislativa do Grande Oriente de
Minas Gerais; querido irmão Eduardo Teixeira de Resende,
Presidente da Ação Maçônica Internacional; querido irmão Janir Adir
Moreira, grande 1 2-Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais; querido irmão Deputado Sargento Rodrigues. Quero
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cumprimentar também o grão-mestre "ad vitam" do Grande Oriente de
Minas Gerais, nosso irmão Geraldo Fonseca. Cumprimentando o
venerável mestre da augusta e respeitável Loja Monte das Oliveiras,
do Oriente de Oliveira, saúdo todos os veneráveis mestres aqui
presentes.

Meus queridos irmãos, cunhadas e caros visitantes que aqui
engrandecem este acontecimento, aqui estou para vos dirigir algumas
palavras sobre o Dia da Maçonaria, nesta reunião solene que lhe
dedica a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Aqui está
representada a maçonaria mineira por suas três obediências: o
Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, a Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais e Grande Oriente de Minas Gerais, em nome do qual
vos fala este grão-mestre adjunto.

A maçonaria, como é geralmente definida, é uma instituição
iniciática, progressista, beneficente, liberal, educativa e filosófica, que
tem por objetivo o aperfeiçoamento moral, espiritual, social e cultural
do homem. Constituída de homens livres e de bons costumes,
representativos de todos os segmentos sociais, unidos num ideal
comum, tem uma história de lutas e glórias em todos os países em
que se acha instalada. E regida por leis próprias, fortalecida e
cimentada por princípios previamente estabelecidos.

As grandes transformações sociais do mundo, desde o século XVII,
contaram com a participação da maçonaria. Podemos, assim, lembrar
a participação maçônica na Independência dos Estados Unidos, em
que quase todos os signatários da declaração de independência eram
maçons; na Revolução Francesa, como se pode ver na Declaração
dos Direitos do Homem; na luta pela extinção da escravatura nos
séculos XVIII e XIX; na independência das colônias da América
espanhola; na unificação da Itália; na Primeira Guerra Mundial; na
resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial; e na luta
subterrânea contra regimes totalitários.

Quanto ao Brasil, vencidas as barreiras do silêncio, está plenamente
reconhecida a participação dos maçons nos grandes acontecimentos
de nossa história. Jovens brasileiros mandados à Europa para estudar
de lá trouxeram o ideal libertário, para plantá-lo no coração de Minas
Gerais. Aqui ele brotou e floresceu. Muitos deles dedicaram suas



607

vidas a esse ideário e as deixaram em holocausto no altar sagrado da
liberdade, no cadafalso e outros em solo africano, longe da Pátria e
separados da família.

Segue-se a participação em outros grandes acontecimentos da
história do Brasil, como a Revolução Pernambucana de 1817; a
Independência do Brasil em 1822, a obra máxima da maçonaria
brasileira, em que se distinguiram homens da estatura moral de José
Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo; a Confederação do Equador em
1824; a abdicação de Pedro 1; a regência e a maioridade de Pedro II;
a Guerra dos Farrapos; a Revolução Liberal de 1842; a Abolição da
Escravatura e a Proclamação da República, cujo primeiro ministério
era totalmente composto por maçons, tendo por chefe e primeiro
Presidente da República, o Mar. Deodoro da Fonseca, Grão-Mestre.

Na primeira república, chamada 'República Velha", os maçons
brasileiros prosseguiram seus trabalhos para assegurar a estabilidade
do regime com presidentes maçons, como o Mar. Floriano Peixoto,
Prudente de Morais, Campos Sales, Venceslau Brás, Nilo Peçanha e
Washington Luiz.

Em todos os movimentos políticos, após o término da República
Velha, tais como a República Nova (1930-1937), o Estado Novo e o
fechamento das lojas maçônicas, a Segunda Guerra Mundial, a
redemocratização do País, o movimento de 1964, a abertura política,
a anistia e reconstrução democrática, sempre atuou a maçonaria na
defesa da liberdade e dos direitos humanos.

Nessas transformações, colaboraram grandes maçons, empenhados
na elaboração e na fixação da política nacional.

Não sendo órgão de nenhum agrupamento político, religioso ou
social, a maçonaria se dedica ao estudo e solução de todos os
problemas humanos que atormentam o homem, disseminando as
idéias de paz, de justiça e fraternidade, sem distinção de raça, credo
ou nacionalidade.

Nossa fraternidade congrega e reúne seus membros num mesmo
ideal, ligando-os num mesmo sentimento, numa só família, sem
interferência nas crenças religiosas e filiações políticas de seus
membros, desde que compatíveis com os princípios maçônicos.

Atualmente, no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas
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Estaduais, nas Câmaras Municipais, nos Poderes Executivo e
Judiciário, nos Estados e Municípios, está a maçonaria representada
por muitos de seus membros, participando ativamente da vida pública,
trabalhando, discretamente, a serviço do bem comum e da sociedade,
em consonância com os preceitos defendidos por nossa ordem.

Por seus elevados objetivos, pelos benefícios prestados à Pátria e
às comunidades locais pelos maçons, no passado e no presente, a
ordem maçônica sente-se honrada e reconhecida por esta
homenagem que ora lhe presta a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, na qual está representada a maçonaria mineira por
ilustres e operosos Deputados, de que muito nos orgulhamos.

As grandes transformações sociais operadas em nosso Estado vêm
contando com a participação e apoio da maçonaria mineira. Dessas
transformações participam grandes maçons, empenhados na
elaboração e fixação do progresso em nosso Estado, na política, na
administração pública e particular, no comércio, na indústria, nas artes
e ciências em geral.

Numa decisão, eminentemente maçônica, as três Obediências
mineiras firmaram, em 2002, o Pacto de União da Maçonaria Mineira,
para, juntas e num esforço comum, de mãos dadas, trabalharem mais
eficazmente para a realização de seus objetivos maçônicos e sociais.
Sem prejuízo dos seus princípios básicos, a Maçonaria, como
instituição humana, não poderia nem poderá ficar indiferente à ação
política e social, atuando, porém, dentro de seus padrões éticos,
consubstanciados na própria essência sociológica da política, para
manter as grandes conquistas sociais da humanidade.

Contra a crise política que estamos vivendo, diariamente divulgada
pelos órgãos de comunicação com repercussões desastrosas, pondo
à mostra o maior sistema de corrupção já instalado no País, ferindo de
morte a ética e a moral, já se erguem as vozes indignadas das nossas
lojas e irmãos.

O destemor com que se praticam tais ilegalidades nos leva a
terríveis reflexões. Assusta-nos o quanto tem sido fácil o exercício da
corrupção administrativa, política e profissional. Fica à mostra toda
uma vasta máquina viciosa, conivente, que tem permitido o mau uso e
manuseio do dinheiro público. Tudo isso constitui um rosário de



609

crimes, de abusos, de práticas ilegais e imorais, cometidos sob o pálio
de um cargo público, político ou particular.

A corrupção nasce das fragilidades institucionais e da ineficiência da
gestão administrativa do País nos três Poderes e nas três esferas:
federal, estadual e municipal, pela ausência de uma série de medidas
legislativas, necessárias à implantação de programas de
modernização administrativa da máquina pública e social.

A reforma deve ter um sólido embasamento moral, doutrinário,
idealístico, como formação de caráter, patriotismo, sentimento de
dever e humanidade. Tudo isso contém os princípios e preceitos
maçônicos, a que devem recorrer os nossos Deputados maçons na
elaboração das leis. Que fazer para que não ocorra a desmoralização
total da atividade pública, política e social?

Exige-se ação enérgica dos órgãos públicos, dos partidos políticos,
do Congresso Nacional, da Polícia e da Justiça. Que sejam extirpados
da vida pública aqueles que lhe maculam a imagem, que lhes
arranham a credibilidade, que agridem a Nação pela apropriação de
recursos que deveriam ser utilizados para o bem público. Punir
exemplarmente os culpados é exigência pela qual clama a
consciência nacional.

Aqui, desta tribuna, sob o pálio desta Casa Legislativa, onde militam
os nobres representantes do povo mineiro, que tão grandes serviços
têm prestado ao nosso Estado e à causa pública, o Grande Oriente de
Minas Gerais também ergue sua voz de protesto e indignação contra
a calamidade pública que assola o nosso país.

Cumpre-nos despertar nos cidadãos o valor da ética social. Não nos
deixemos dominar pelo comodismo, pelo desânimo, pela
desesperança. Orgulhemo-nos de ser corretos e envergonhemo-nos
da prática de ações condenáveis. Não sejamos cúmplices do suborno
e do tráfico de influência ou de qualquer procedimento indigno.
Preservemos, a todo custo, o sistema de moralidade que nos incute a
Ordem Maçônica.

Esta é a posição do Grande Oriente de Minas Gerais, suas lojas e
seus obreiros, unidos numa cruzada moral pela restauração da lisura,
da probidade e da correção da vida pública e social, para que nossa
Pátria emerja limpa e pura da imoralidade em que a estão lançando e
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possa viver a verdadeira democracia.
Fechemos esta página com o Pe. Antônio Vieira: "Miserável não é a

República onde há delitos, senão onde falta a punição deles".
Ao ilustre Presidente, Deputado Mauri Torres, que deferiu o

requerimento dos nobres e ilustres Deputados irmãos Domingos Sávio
e Paulo Piau, para a realização desta solenidade, e a todos os nobres
Deputados, nosso fraternal reconhecimento e a expressão da nossa
estima e gratidão. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Lemos Salgado
Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau, Presidente desta Mesa;

sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,
irmão Antônio José dos Santos; Sr. Grão-Mestre Adjunto do Grande
Oriente de Minas Gerais, irmão Hédison Damasceno; prezados
irmãos, demais autoridades já nominadas, meus irmãos, o processo
de globalização imposto pelos sistemas internacionais que governam
o mundo, através dos adeptos do denominado neoliberalismo, forma
atualizada do colonialismo da era moderna pelas práticas neocoloniais
contemporâneas, vem provocando seus efeitos maléficos,
denunciados pela maçonaria há muito tempo, apesar das promessas
anunciadas de benefícios crescentes por parte de seus adeptos.

A pobreza que se alastra, o aumento frenético do desemprego, a
exclusão social disseminada, a criminalidade dominando
progressivamente todos os setores da atividade humana, em especial
nos países em desenvolvimento ou nos menos desenvolvidos, são
consequências inexoráveis de tal proceder.

Nos casos em que a miséria absoluta tornou-se desesperadora, são
realizados movimentos pontuais de perdão parcial de dívidas externas
e declarações retóricas de dirigentes dos principais agentes da tirania
financeira.

Dentro deste quadro terrível que faz qualquer ser vivo tornar-se
incrédulo nas ações da humanidade e temeroso do futuro, surgiu, com
a evolução da sociedade, a instituição da maçonaria como ferramenta
que, ao lado das comunidades, seria a proclamadora da boa nova e
das soluções para o ajustamento da sociedade da era moderna e
contemporânea.

O dia 20 de agosto marca uma data que nos faz voltar os
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pensamentos para o aspecto histórico da maçonaria em relação aos
fatos acontecidos em nossa Pátria, os quais estão estreitamente
ligados à filosofia da ordem maçônica, principalmente aqueles
movimentos que culminaram com a emancipação política brasileira,
em um período em que a maçonaria era a única via de transformação,
onde se podia manifestar com certa liberdade.

Era a única via que tinha condições de proporcionar o fornecimento
de um movimento de libertação tanto no Brasil como nas Américas,
por suas características políticas e sociais e por ser a ordem
composta de elementos de todos os segmentos da coletividade.
Assim, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como
legítima representante do povo mineiro, fez com que se tornasse
tradição nestes últimos anos prestar homenagem à ordem maçônica,
fazendo com que o Dia do Maçom seja lembrado em solenidade
especial como o segmento que mais teve participação na política
brasileira em todos os tempos. Nada mais justo que esta Casa do
povo, onde nos encontramos hoje, ser fruto da maior contribuição dos
iluministas maçons, dos quais destacamos Montesquieu, que, na
política, implantou a tripartição dos Poderes e foi considerado o
implementador da democracia. Dessa forma, nós, obreiros do Grande
Oriente do Estado de Minas Gerais, como parte desse segmento
universal, sentimo-nos honrados nesta noite em que a sociedade e a
política se irmanam nessa relação fraterna, fazendo com que o poder
político de Minas Gerais, aqui representado pela Assembléia
Legislativa, por proposta dos nossos ilustres irmãos Deputados
Domingos Sávio e Paulo Piau, acolha-nos com esse gesto de extrema
consideração.

Nossas palavras iniciais neste Dia do Maçom poderiam estar
voltadas para relembrar alguns aspectos históricos que contassem a
glória do passado na defesa intransigente da liberdade de
pensamento, do respeito às leis e às responsabilidades, dos deveres
de como a maçonaria vê o homem como agente de transformação e
tem nele seu ideal maior. No entanto, preferimos focar nos dias atuais,
em que se avizinha um quadro caótico e perigoso para o País.

Em um de nossos projetos prioritários buscamos armas sociais e
políticas para encontrar uma solução que atenda aos interesses
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brasileiros no que diz respeito à Amazônia e à soberania nacional.
Estamos trabalhando para alertar os políticos e a sociedade dos
grandes problemas que envolvem a região amazônica e propondo-
lhes algumas diretrizes que possibilitem encontrar soluções que sejam
benéficas para o Brasil. Como parceiros, buscamos levar ao governo
nossa experiência na elaboração de uma legislação específica para a
preservação e a exploração daquela vasta e imensa região. Se não
atentarmos para os problemas que estão acontecendo naquela área,
em tempo muito breve estaremos perdendo o Brasil.

Meus irmãos, a maçonaria é a arte de educar, com liberdade, o
homem e, por extensão, a humanidade, pela prática das virtudes e
pelo estrito cumprimento do dever. Por meio de sua filosofia, atua
como mola propulsora que nos impele ao cumprimento do dever,
respeitando a sociedade como um todo e demonstrando respeito por
ela. E o despertar da responsabilidade e a guia da formação para a
vida. A maçonaria é um propósito e uma demonstração científica da
consciência humana, é o sentimento triunfante da verdade e da justiça
diante do vício e do caos. A partir desses propósitos e dessas ações,
habilita os homens livres e de bons costumes a serem, conforme a
vontade do grande arquiteto do universo, que é Deus, um membro
digno e útil, contribuindo para o aperfeiçoamento da humanidade. A
aliança maçônica repudia a desigualdade e qualquer execração por
motivos de ódio, raça, convicção política, nacionalidade, credo e
religião. Ela prega o respeito às leis civis e maçônicas, exige o
cumprimento fiel da filosofia e dos regulamentos e faz questão de que
seus adeptos estejam voltados ao aprimoramento intelectual,
espiritual e moral. Sendo evolucionista e progressista, não admite
desvios de conduta, deslealdade, exploração do homem e falta de
fraternidade, buscando, pelo cumprimento do dever e pela prática da
benemerência, cumprir seus fins maiores: liberdade, igualdade e
fraternidade. A maçonaria julga que a felicidade e o desenvolvimento
integral do homem estão fundamentados em ações que possibilitem
atingir seus fins maiores dentro das aspirações que a cultura dos
povos exigir. Ela não defende sistema ou doutrinas, mas sim os
princípios morais que devem reger a sociedade como um todo,
convencida de que neles estão encerrados os verdadeiros interesses
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de todos os homens e os deveres que lhes são manifestos.
Meus irmãos, a maçonaria, como representante das tradições

filosóficas que sustentam a humanidade, é a augusta defensora da
pura cidadania, desprezando, em seus fins, o emprego de qualquer
forma extralegal ou corrupta. Proclama a prática da virtude pelo poder
da verdade, pela influência espiritual e mágica de suas formas. Para
tanto, faz uso das correntes de energia positiva, operada pela sua
ambiência fraternal.

Não sendo uma mera associação voltada para a prática da política
partidária, atua no campo da essência espiritual com sua suave
vibração, educando o homem e harmonizando-o com a natureza pelo
uso da razão e pela defesa da liberdade.

A grande vocação dos homens livres, que é a maçonaria, está na
luta travada entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a
luz e as trevas, questões criadas pela incúria dos homens.

Fundada em seu trabalho de reeducação do homem em seu
ambiente, determina que esse combate sempre seja direcionado a um
propósito maior. Os combates transformam-se em embates, que
geram a igualdade e reduzem o conflito sem, contudo, evitá-lo.

Na busca do cumprimento dos preceitos da ética maçônica, somos
levados a aceitar o pensamento de Sócrates, que faz do homem um
ser luminoso que se caracteriza pelo equilíbrio, sociedade e disciplina.
A arte de educar não se resume apenas no ensinar a ler e a escrever.
Educar não consiste somente em colocar o conhecimento frio das
coisas nas mãos do homem Educar e aprender são o somatório e a
distribuição do produto adquirido através da educação transmitida aos
semelhantes. E a grande oportunidade de mostrar, pelo exemplo, que
somos irmãos comprometidos com o bem comum e com a felicidade
de todos.

A maçonaria, em seu trabalho associativo, baseado em suas leis e
filosofia, procura, dentro de determinados princípios, finalidades e
objetivos, promover a fraternidade que fala diretamente ao coração e
ao espírito do homem, de modo que possa auxiliar na formação de
uma sociedade digna e justa. Quem possui condição de trabalho e de
criação tem, conseqüentemente, a independência e o reflexo histórico,
razões pelas quais os maçons são denominados, também, filhos da
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luz ou construtores livres.
A maçonaria, sendo uma instituição inspirada em conceitos

filosóficos milenares e estruturada em conceitos políticos modernos,
permanece contemporânea, vivendo cada momento histórico e
conjuntural da humanidade com a consciência, faz a história e
participa, privilegiadamente, nos momentos mais dignos de registro
tanto da história universal como da brasileira.

Foi assim na Revolução Francesa, na Independência dos Estados
Unidos da América do Norte e, em particular, no Brasil, na
Inconfidência Mineira, no processo da Abolição da Escravatura, na
Revolução Pernambucana de 1817 e na Proclamação da República.

A maçonaria no Brasil se fez presente e participou, por intermédio
de valorosos irmãos tais como Gonçalves Ledo, Benjamin Constant,
Joaquim Nabuco, Duque de Caxias, Marechal Deodoro e muitos
outros, de grandes momentos.

Nos dias atuais, continua atuando, de forma silenciosa, porém
marcante, em muitas decisões políticas, marcadas pela seriedade de
ações.

Mesmo considerando a importância de sua presença histórica, não
abandonou a sua maior preocupação: o cuidado constante com a
formação do homem integral.

Para a maçonaria, o conhecimento assume identidade e dimensão
ímpar. Ao maçom é reservada a missão não só de ministrar
conhecimentos, mas de atuar com base em seu conhecimento, na
aprendizagem daqueles que o rodeiam, levando a eles os princípios
elevados da ordem, que são a solidariedade, o respeito, a ética e a
prática das virtudes. Q verdadeiro maçom é sempre o homem que
deve levar a paz por onde passa. As suas armas mais poderosas são
a calma, a eqüidade e o bom senso. Procura sempre estar ao lado da
razão, que é o que lhe concede a serenidade consciente em todos os
atos que governam a sua vida. Preocupa-se mais em obedecer a voz
da sua consciência do que satisfazer as aparências do meio.

A filosofia que direciona a maçonaria busca projetar no homem a
vontade e o propósito de atuar na sociedade como precursor do
progresso. O homem maçom encontra satisfação completa nos
benefícios que distribui, nos serviços que presta e nas venturas que
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promove.
No dia escolhido para se comemorar o Dia do Maçom, parece-nos

muito apropriado trazer para reflexão essas questões que diferenciam
o maçom do não-maçom e que fazem daqueles os reestruturadores
da sociedade, os quais, misturados à multidão, atuam com exemplos
de ética, de moral, de justiça e sobretudo de fraternidade. Assim,
imbuídos do mesmo espírito, o Grande Oriente do Brasil e o Grande
Oriente do Estado de Minas Gerais caminham lado a lado, buscando
orientar os seus obreiros neste momento em que nos aproximamos de
mais uma eleição.

Há mais de 200 anos, a maçonaria brasileira está empenhada em
dirigir seus esforços para atuar em ações conscientes que visem a
transformar o Brasil em uma nação democrática, livre e soberana.
Esses esforços, fundamentados em comportamentos conscientes,
abdicaram do uso da força e da violência e ficaram cunhados nos
grandes feitos nacionais, tais como os movimentos que culminaram
com a Proclamação da Independência, a atuação política que
possibilitou a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República e
• mobilização nacional pelo fim do Estado Novo, oportunidade em que
• maçonaria foi francamente perseguida pelo governo Vargas, a
campanha O Petróleo E Nosso e, contemporaneamente, a
mobilização das Diretas Já.

Dessa forma, preocupados com as várias campanhas encetadas por
indivíduos inescrupulosos, com objetivos escusos que visam a
conturbar o regime democrático e o Estado de Direito instalado em
nosso país, que vêm sistematicamente apregoando a prática do voto
nulo ou branco como forma de protesto, com o objetivo falacioso de
que com isso o povo brasileiro estaria anulando o processo eleitoral, o
que não corresponde à verdade.

O Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Estado de Minas
Gerais, com a autoridade de sempre terem sido as instituições que
sempre pugnaram pela defesa da liberdade democrática, vêm de
público conclamar os maçons da sociedade em geral, especialmente
as lideranças comunitárias, sindicais, religiosas, laborais e partidárias,
para que se engajem de corpo e alma em uma real e verdadeira
campanha cívica, no sentido de levar às suas comunidades a
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mensagem de que o seu voto só terá valor social e democrático se for
válido.

O dever, a obrigação do voto é um direito do exercício da cidadania
e sobretudo da defesa dos ideais democráticos. Renegá-lo,
negligenciá-lo e renunciar a ele é tornar imaginário e atrofiado o
sagrado direito de viver em liberdade, igualdade e fraternidade, legado
de muitas lutas de nossos antepassados, em plena era da
democracia.

Tanto isso é verdade que, amanhã, dia 22 de agosto, faremos parte
da comitiva do Soberano Irmão Laelson Rodrigues, Grão-Mestre-
Geral, para uma audiência com uma das mais altas autoridades do
governo, para tratar de tão relevante projeto em Brasília.

Finalizando, meus irmãos, amigos da maçonaria e Srs. Deputados,
externamos o nosso agradecimento fraterno pelas homenagens ora
prestadas à maçonaria mineira, pedindo ao supremo árbitro dos
mundos, Deus, para que guarde esta Casa e inspire os seus
dedicados obreiros na busca de soluções mais eficientes e eficazes
para os problemas que desafiam o nosso país.

Todavia, não podemos nos esquecer de que a arte de fazer política
está intimamente ligada à sensibilidade, à ética, à probidade, à
lealdade e ao amor às causas coletivas.

Aos nossos irmãos e cunhadas presentes a este ato, o fraterno
agradecimento pela presença. Conclamamos a todos para que, juntos
e coesos, possamos dar curso à história maçônica, fazendo com que
a união fraterna seja a alavanca que nos possibilite realizar todas as
nossas missões. Somente a união, o amor e a compreensão poderão
manter acesa a chama luminosa da maçonaria como fonte fecunda
que desperta em todos nós o desejo de servir desinteressadamente
às causas justas e perfeitas.

Palavras do Sr. Antônio José dos Santos
Exmos. Srs. Deputado Paulo Piau, nosso irmão, amigo e

companheiro, Presidente desta Casa no dia de hoje; Deputado
Domingos Sávio, autor do requerimento que deu origem a esta
reunião; Deputado Sargento Rodrigues, nosso irmão; meu
companheiro de jornada, meu amigo Janir Adir Moreira, grande 1
Vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais: eminente Grão-
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Mestre da Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, João Lemos
Salgado; nosso querida irmão Hédison Damasceno, Grão-Mestre
adjunto da Grande Oriente de Minas Gerais; meu querido irmão
Eduardo, Presidente da AMI; meu querido irmão, Márcio, Presidente
da Pael; meus irmãos; meus veneráveis; minhas cunhadas; meus
sobrinhos e sobrinhas; meus irmãos do interior, que aceitaram nossa
convite para estarem aqui presentes. Podemos citar irmãos de Santa
Rita do Sapucaí, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Carangola,
Divinópolis, Nova Lima, Contagem, ltaúna, nosso muito-abrigado pela
presença. Vinte de agasto, uma data marcante para nós, maçons
brasileiros.

Relembramos um feito indelével, uma conspiração memorável,
tendo coma palco a Loja Maçônica Comércio e Artes, no Rio de
Janeiro, então sede do Grande Oriente do Brasil, ande o irmão
Gonçalves Ledo, seu 1-Grande Vigilante, ocupando interinamente o
cargo de Grão-Mestre, em virtude da viagem do Sereníssimo Grão-
Mestre irmão José Bonifácio de Andrade e Silva, em um discurso
inflamado, decorrente da conclusão do movimento maçônico que se
alastrava pelo País, acabou por praticamente declarar a
Independência do Brasil. A quebra dos grilhões que libertaram a
nossa Pátria do julgo português teve seu ápice com o Grito da
Independência, proferido pelo Imperador D. Pedro 1, em 7/9/1822, já
na condição de Grão-Mestre da maçonaria brasileira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ano, por
indicação dos Exmos. Deputados Paulo Piau e Domingos Sávio,
nossos irmãos, prestam-nos mais uma homenagem pelo transcurso
de tão auspiciosa data e nos cabe agradecer-lhes.

Este ato significativo, onde a Casa do Povo mineiro faz justiça, mais
uma vez, relembrando feitos históricos importantíssimos não apenas
para os maçons, mas também para toda a nossa sociedade, com
certeza haverá de ecoar por todos os rincões de nosso Estado, seja
pelos meios de comunicação, seja pela TV Assembléia.

Tal fato é altamente relevante, pois valoriza a maçonaria, que, como
instituição que sempre se preocupou com o bem-estar da pátria e da
humanidade, teve papel primordial nos episódios que resultaram na
Independência do Brasil. E certo que estamos rememorando as
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glórias de um passado que já se faz distante e que jamais devem ser
esquecidas, pois esses feitos são a fonte inspiradora ás nossas
investidas e aos propósitos nos dias atuais.

Ao perlustrarmos as páginas já esmaecidas da história da maçonaria
no Brasil, averiguamos a participação da nossa ordem nos principais
movimentos sociais, por meio dos homens que a compunham, que,
calcados nos princípios basilares da instituição, buscavam o bem-
estar da sociedade.

Retrata-nos a responsabilidade ferrenha no compromisso assumido
por cada obreiro de tornar exeqüível uma agenda preestabelecida e
um planejamento traçado em busca de objetivos concretos. Preocupa-
nos a atual situação vivida pelo nosso povo. Logo, cremos ser o
momento de indagar se efetivamente o Brasil continua independente.
Constatamos com tristeza a nossa dependência econômica diante das
nações mais adiantadas do mundo e, até mesmo, de países em
desenvolvimento. A nossa dependência tecnológica também é
marcante. Esse conjunto de situações nos faz refletir séria e
profundamente sobre esse tema, despertando-nos para uma realidade
que retrata um quadro onde a efetiva participação da maçonaria se faz
necessária.

Sabemos da nossa força e temos a plena consciência de que os
nossos valorosos e influentes irmãos espalhados por todos os rincões
do nosso Estado, onde somente a Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais, que temos o prazer de dirigir, mantém mais de 300 lojas, são
capazes de se organizarem e participarem do grande movimento de
restauração dos valores morais e éticos da nação brasileira.

Momentos importantes como este devem ser aproveitados para a
expressão da nossa mensagem de encorajamento aos irmãos, para
que efetivamente tomem posição nas várias áreas onde exercem
influência, e a maçonaria brasileira, especialmente a mineira, possa
desempenhar o seu verdadeiro papel no contexto social e político da
Nação.

E necessário mudarmos o curso das nossas atividades. A sociedade
espera por uma participação mais contundente de nossa excelsa
ordem. Para que isso se torne possível, é necessário que unamos as
nossas forças e marchemos resolutos numa só direção. E tempo de
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traçarmos diretrizes e estabelecermos metas, a fim de que a nossa
representatividade seja notada, ouvida e acatada tanto no setor
governamental quanto no privado.

Martin Luther King disse, certa vez: "Não é o barulho dos maus que
me preocupa, mas o silêncio dos bons".

Srs. Deputados, meus irmãos, minhas senhoras, o mundo está
vivenciando uma enorme mudança histórica. Não obstante a sua
evolução material está em crise e em declínio moral, intelectual e
social. As origens dessa crise estão caracterizadas na perda
progressiva das raízes transcendentes da humanidade. Estamos
todos apreensivos com essas transformações, que,
independentemente de nossa aceitação ou não, já fazem parte do
nosso dia-a-dia.

E preocupante a decadência de valores morais e éticos tanto na
política quanto no dia-a-dia da nação brasileira. Isso é percebido
quando o senso crítico de seus cidadãos é substituído pela
vulgaridade do detalhe ou pela inexpressividade dos "slogans"
desprovidos de qualquer essência.

Isso já está contribuindo para a desestruturação dos nossos lares,
descaracterizando o conceito de família - bem de maior expressão do
cidadão e notadamente do maçom.

Evidentemente que não podemos generalizar, porque ainda temos
homens de valor e tenacidade na direção de nossos destinos. Como
exemplos, o nosso Governador Aécio Neves, o nosso Presidente
desta Casa, Deputado Mauri Torres, os nossos irmãos Deputados
Paulo Piau, Domingos Sávio e Sargento Rodrigues e tantos outros
executivos e parlamentares daqui e de outros Estados brasileiros. Mas
também é inegável que estamos vivendo num País onde alguns
governantes e parlamentares sem o mínimo de escrúpulos trazem
agonia às nossas vidas, ao nosso cotidiano, com situações
alarmantes que causam perplexidade e estupor, como a corrupção, os
assassinatos de políticos, a violência urbana, a violência rural e a
violência ideológica dos politicamente corretos que dominaram a
nação brasileira e dela fazem escárnio na tentativa de implantar
regimes políticos fossilizados e, fundamentalmente, diante da falta de
perspectivas e consciência quanto ao futuro.
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É preocupante o estado de perplexidade e contusão da sociedade
brasileira diante de uma seqüência interminável de escândalos que
envolvem a dilapidação do patrimônio público, onde 'sanguessugas",
"mensaleiros" e os mais diversos tipos de assaltantes dos cofres
públicos, muitos ainda livres e soltos, continuam a escarnecer
daqueles que são honestos.

Preocupa-nos a falta de recursos para educação, saúde e
segurança pública, recuperação e construção de estradas, proteção
do meio ambiente e dos recursos naturais e tantos outros bens que a
Nação reclama e almeja.

E triste ter que viver essa realidade, a verdadeira dissociação dos
propósitos daqueles que lutaram pela liberdade deste país.

O Brasil de hoje é o País da descrença. Estamo-nos tornando, social
e moralmente, supérfluos. A nossa sociedade, fundada sobre um
caos, precisa de valores éticos, morais e culturais para sobreviver. E
cultura não é um simples artefato de revestimento que retoca as
aparências do universo humano. Ao contrário, ela é a própria condição
de sobrevivência do homem no planeta.

Freud mostrou que, sem um olhar que transcenda a realidade, sem
um vôo sobre o real, o homem cai na agonia, na atomização, no
pânico e perde a própria humanidade.

Portanto, temos muito que discutir sobre isso, não só neste evento,
mas todos os dias, com toda a sociedade, com nossas famílias e no
seio da maçonaria.

Temos que retomar o nosso papel nesse novo contexto político e
social, buscar uma forma, um caminho e mecanismos para as devidas
soluções. Não podemos ficar alheios a todos esses problemas
gravíssimos que afligem a nação brasileira e colocam em risco a
unicidade do País.

Evolução é a palavra-chave para que a maçonaria seja mais atuante
e possa abrir-se para o mundo, sem se esquecer, contudo, de suas
tradições.

Cada cidadão, cada maçom, por sua vez, precisa inteirar-se dos
problemas existentes. Precisa preparar-se para poder ajudar com seu
discernimento, inteligência e estudo na solução dos agravantes
problemas políticos, econômicos e sociais com os quais a sociedade
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brasileira se defronta. Somente dessa forma estaremos aptos a
desempenhar na sociedade a missão que nos compete, seja à frente
de empresas públicas ou particulares, seja na representação de
nossas câmaras políticas ou nas representações de classes e órgãos
de assistência social.

Precisamos reconhecer que, mais do que em qualquer outra época,
é preciso participar, debater, discutir, propor e compreender que
podemos fazê-lo, reformulando nossos paradigmas relativos à
instituição, a fim de que ela atinja os albores neste terceiro milênio,
digna como sempre foi e à altura de suas tradições. Não podemos,
pura e simplesmente, colocar esse pesado fardo sobre os ombros de
nossos dirigentes e omitir-nos.

Permita o grande arquiteto do universo que nossa passagem possa
honrar e dignificar a ordem, lembrando sempre que o bom nome da
maçonaria representa o reflexo das boas coisas que foram feitas nas
práticas do dia-a-dia de cada um, dentro e fora de nossas lojas.

Diante desses fatos, em nome da GLMMG, e invocando o Pacto
Maçônico de Minas Gerais, que deve representar a união e o trabalho
conjunto com o Grande Oriente de Minas Gerais, Comab e Grande
Oriente do Brasil, conclamamos a todos para uma jornada cívica de
saneamento da vida pública e a retomada do verdadeiro sentido de
cidadania, com absoluto respeito à coisa pública, às leis e aos mais
altos interesses do Brasil.

Há sempre o que combater, sempre o que reformar, sempre o que
erradicar, sempre o que implantar, para que se restabeleça o bem-
estar do povo brasileiro. Nisso estará a ação política do maçom na
sua mais elevada concepção.

As eleições gerais se avizinham. Nós, que somos apologistas da
primazia dos regimes democráticos, estamos diante da grande
oportunidade de fazermos o julgamento dos candidatos aos vários
cargos eletivos - individualmente e por meio do exercício da influência
daqueles que nos cercam - escolhendo aqueles que apresentam os
valores morais e éticos para o desempenho de seu mister, além da
"perfomance" adequada aos propósitos de verdadeira mudança dos
destinos do País e, finalmente, abrindo caminhos para o seu
desenvolvimento sustentável e para o crescimento de toda a nossa
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sociedade.
Repetindo as palavras de nosso grande 1 2-Vigilante, irmão Janir Adir

Moreira, na sessão comemorativa do Dia do Maçom, realizada pela
Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, gostaríamos de
terminar com a máxima de que "uma nação não representa a herança
que recebemos de nossos pais, mas, acima de tudo, é uma dívida que
assumimos com nossos filhos". Muito obrigado.

Apresentações Artísiticas
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a'"Ordem DeMolay",

composta de jovens de 12 a 21 anos, que apresentarão a Cerimônia
das Luzes. Logo após, teremos a apresentação das "Filhas de Já",
grupo composto exclusivamente de jovens com parentesco maçônico.

- Procedem-se às apresentações artísticas.
Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, o Deputado Paulo Piau, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega de
placas alusivas a esta homenagem. Para a primeira homenagem,
convidamos para se dirigir ao local destinado a condecorações, além
do Deputado, o Sr. Hédison Damasceno, Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente de Minas Gerais, representando o Sr. Milton Ferreira
Lopes, Soberano Grão-Mestre. A placa contém os seguintes dizeres:
"A Loja Maçônica Grande Oriente de Minas Gerais é uma associação
progressista e filantrópica que se esforça com veemência pela
proscrição do uso da força e da violência, pela defesa dos direitos
individuais e coletivos e da instituição da família e pelo combate à
intolerância e ao fanatismo, almejando que a paz e a harmonia sejam
estabelecidas no mundo. A merecida homenagem do Parlamento
mineiro a essa importante associação maçônica, por ocasião do Dia
do Maçom.".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento, a acompanhar-me.

- Procede-se à entrega de placa.
O locutor - Convidamos o Sr. João Lemos Salgado, eminente Grão-

Mestre do Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, a dirigir-se ao
local destinado a condecorações. A placa contém os seguintes
dizeres: "Instituição que visa ao aperfeiçoamento do ser humano, à
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defesa dos seus direitos e à garantia da liberdade, o Grande Oriente
do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, traz
inestimáveis benefícios para a sociedade mineira, merecendo o
reconhecimento e a homenagem da Assembléia Legislativa, na
ocasião em que se comemora o Dia do Maçom.".

- Procede-se à entrega de placa.
O locutor - Finalmente, para receber a placa pela grande Loja

Maçônica de Minas Gerais, convidamos o Sereníssimo Grão-Mestre
da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Sr. Antônio José dos
Santos. A placa trás os seguintes dizeres: "Promotora da cultura, do
desenvolvimento, da filantropia e dos direitos humanos desde 1927, a
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais vem contribuindo, com
entusiasmo e devoção, para o aperfeiçoamento moral, intelectual e
social da humanidade. A justa e merecida homenagem do parlamento
mineiro a tão nobre instituição, por ocasião do Dia do Maçom.".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Presidente

Grão-mestres presentes, autoridades maçônicas, veneráveis
mestres, irmãos Vigilantes, jovens DeMolay, Filhas de Já, família
maçônica, membros dessa escola de formação de homens de caráter,
mineiras, mineiros que nos acompanham pela TV Assembléia, irmãos,
quero inicialmente cumprimentar o Deputado Domingos Sávio pela
autoria desse requerimento e pelo seu brilhante pronunciamento,
dizendo a ele que suas palavras não são palavras jogadas ao léu. Um
Deputado que sugere a quebra de sigilo de Deputado eleito é porque
é uma pessoa livre e de bons costumes.

Quero cumprimentar também o Deputado Sargento Rodrigues,
embora não tenha feito uso da fala, mas que também é um irmão livre
e de bons costumes.

Desejo fazer aqui uma ressalva como cidadão e como eleitor, não
como Deputado, pedir desculpas a vocês por essa caminhada política
difícil, em que, ao invés de os brasileiros chamarem todos os
candidatos para examinar sua folha corrida, examinar seu passado de
produção e o que têm para apresentar ao futuro, assistimos a uma
repulsa do eleitor brasileiro. Isso significa o caos político eleitoral
partidário em que estamos vivendo.
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Grão-Mestres Hédison, João Lemos, Antônio José, "Carta de Foz do
Iguaçu", com uma preocupação ética, moral e com a nossa economia.
Enquanto nos últimos 10 anos o mundo cresceu em sua produção, o
Brasil cresceu a metade do que o mundo cresceu, significando menos
emprego. E menos emprego significa mais problemas na segurança.

Ainda há a preocupação com o aspecto social e com o crime.
Quando vemos alguém preso ou cometendo delito, temos de separar
os maus, porque ali também existem pessoas de bem, frutos do
desacerto da sociedade. São Tomás de Aquino disse que pessoa com
tome tem direito a tudo. Na Espanha, desde o século XVI, há escolas
de tempo integral para as crianças, sendo que aqui no Brasil até hoje
não acertamos o passo. Criança é para aprender, para encher a
"pança", praticar esporte e fazer arte, no bom sentido. Mas os bons
exemplos estão surgindo, graças a Deus. Há preocupações também
com a integridade do território nacional, com a independência do
Brasil e com a política, até com a ameaça à nossa democracia. O
jovem DeMolay relatou a dúvida sobre o futuro do País. O jovem
brasileiro está informado, mas está sem rumo, está apagado. Vimos
em manifestações como esta o que brota no coração desses jovens,
meninas e meninos, dando-nos a certeza de que dias melhores virão
para este país.

Deixo o meu discurso, porque tudo já foi dito. Então, falarei um
pouco com o coração, para não fazer uma leitura. Acredito que
estamos vivendo um período de transição, o que me dá esperança de
que venceremos. O mundo nos conta que entre a ditadura e a
democracia existe o período da anarquia, que é o que atravessamos
hoje. O Brasil tem 506 anos, sendo 21 de democracia ininterrupta,
recorde. Portanto, não somos um País novo. Isso é retórica. Alguns
países mais novos estão num estágio de desenvolvimento muito
melhor que o nosso. Mas, na democracia, somos crianças, estamos
nascendo. E, certamente, só a democracia pode acertar o passo de
uma nação. Vemos aqui líderes jovens, como a Ordem DeMolay e as
Filhas de Já, que nos geram expectativas. O País atravessa uma
grave crise política em que os pilares éticos e morais estão
esgarçados. Parlamentares, magistrados, governantes, servidores
públicos, homens da sociedade civil não estão tendo comportamento
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digno de um País digno.
Durante a realização da Semana Maçônica em Uberaba, conversei

com um maçom lá de Igarapava - embora seja do Estado de São
Paulo, é vizinho e faz parte da união de lojas da cidade de Uberaba.
Não me lembro do seu nome, não peguei o seu cartão, mas é um
verdadeiro cientista político. Ele me disse que só existem dois
caminhos para solucionar a situação do País: educação, que
demanda longo prazo, e golpe, que, com certeza, é a pior coisa que
pode acontecerá nossa Nação.

Vejo mais uma luz no fim do túnel: a participação das instituições.
Há uma presença, tímida até, da OAB, da Igreja Católica e da
maçonaria. A "Carta de Foz do Iguaçu" representa tudo o que a
maçonaria pensa em relação ao momento que este país vive.

Assisti a uma palestra de O. José Fernando, há 20 dias, sobre fé e
política. Ao final da palestra, ele sugere tirar a conjunção "e", deixando
a expressão "fé política". São duas coisas igualmente importantes. Ele
dizia que a fé alimenta a nossa espiritualidade; a política, a nossa
materialidade. Isso, portanto, é o equilíbrio.

Quando a Igreja Católica, uma instituição milenar e de conceito,
assim como a maçonaria, entra para orientar os seus fiéis, sinto a
esperança de que encontraremos o nosso caminho.

Ele dizia também que Cristo foi o maior pastor que já passou por
esta terra, mas foi o maior político também que já passou por aqui.
Tenho, por isso, esperança de que encontraremos o nosso caminho.

Viva a maçonaria!
João Paulo li usou uma expressão sábia: "Todos querem a paz, mas

poucos querem fazer justiça". Justiça é um dos pilares da maçonaria,
tornando-a, portanto, promotora da paz.

Repetirei aqui, meu Grão-Mestre Antônio José, uma frase de Martin
Luther King - negro, evangélico, que lutou contra o racismo nos
Estados Unidos e morreu em conseqüência de sua luta -, por ser de
sabedoria extrema. Dizia que o que mais o preocupava não era a
ação dos maus, pois o mal sempre existiu, existe e existirá sempre,
mas a omissão dos bons. A maçonaria nunca se omitiu e nunca se
omitirá. E diante desse quadro que tenho esperança de que este pais
será uma grande Nação, dando oportunidade e trazendo felicidade

a4



626

para todos os brasileiros.
Agradecemos a presença de todos vocês pelo transcurso do Dia do

Maçom, dia 20 de agosto. Como ontem foi domingo, não nos foi
possível prestar esta homenagem nessa data. Com  esse salão
repleto, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais agradece
a cada maçom e à maçonaria o belo trabalho que vocês realizam em
prol do desenvolvimento do ser humano.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 22, 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 22/8/2006). Levanta-se a reunião.

ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 9/8/2006
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Ivair Nogueira
(substituindo este ao Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da
Liderança do PMDB), 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 e comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no "Diário do
Legislativo' na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras.
Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (13/7/2006), Nadja Havt
Bindá, Coordenadora-Geral de Identificação e Delimitação da Funai
(2) (20/7/2006), e Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação
(3/8/2006); dos Srs. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde (2)
(6/7 e 3/8/2006), José Ronald Vasconcelos de Albergaria,
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Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais
(318/2006), e Paulo Pires de Campos, Assessor Especial do Ministro
da Justiça (4/8/2006). Passa-se à 3 a Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara (2), em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o
transporte coletivo e intermunicipal em Igarapé e região; e em que
solicita seja realizada visita da Frente Parlamentar da Criança e do
Adolescente a Betim para apurar denúncias de abuso sexual contra
adolescentes. 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 agosto de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão - Doutor Ronaldo.

ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 16/8/2006
Às 14h45m1n, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia (substituindo a Deputada Lúcia Pacífico, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados João Leite e Sávio Souza Cruz
(substituindo este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Wilson Jardim Oliveira, Vereador à
Câmara Municipal de Santa Luzia, solicitando que esta Comissão
averigué a possibilidade de interceder junto à Copasa-MG, para que
seja reduzido o valor da taxa de esgoto cobrada naquele Município.
Passa-se à 1 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.596/2004
na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado João Leite). Passa-
se à 3? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Neider Moreira, solicitando a
realização de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Saúde para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n2
3.528/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2006.
Lúcia Pacífico, Presidente - João Leite - Laudelino Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 23/8/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Eduardo

Eustáquio Lopes Santos, ocorrido em 22/8/2006, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

V---X
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 2006

ATA
ATA DA 65 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 24/8/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Farte: 1 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 661, 662 e
663/2006 (encaminham indicação de nomes para membros do
Conselho Estadual de Educação e os Projetos de Lei n 2s 3.598 e
3.59912006, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n2 3.600/2006 - Requerimentos n2s 6.821 e 6.822/2006 -
Requerimento do Deputado Laudelino Augusto e outros -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Defesa do
Consumidor - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei n9 17.175 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Laudelino
Augusto e outros; deferimento - Encerramento.

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

Faria - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Gil Pereira - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sávio Souza Cruz.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h7min, a lista de

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

rs
1
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1 ? Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Maria Olívia, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N2 661/2006
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do disposto na alínea "b"
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, os nomes dos
candidatos a conselheiros do Conselho Estadual de Educação:
Professores José Eustáquio Machado Coelho e Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira.

Os indicados são pessoas de notório saber e de comprovada
experiência em matéria de educação, já tendo inclusive exercido
mandato de conselheiro no Conselho Estadual de Educação,
conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação, em
apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 662/2006
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Estrela do lndaiá o imóvel que
especifica.

O projeto encaminhado tem por objetivo a instalação de horta
comunitária e de viveiro de mudas para o uso da comunidade local.

Atenciosamente,

5 41
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Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N g 3.598/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do lndaiá
o imóvel que especifica.

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Estrela do lndaiá . o imóvel situado no lugar denominado Fazenda Mata
da Eutrásia, naquele Município, constituído pela área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), registrado sob o n Q R-8.936, no Livro 3-X,
lis. 27, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do
lndaiá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à
instalação de horta comunitária e de viveiro de mudas.

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 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 N9 663/2006

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes à escola estadual
situada no Município de Divinópolis.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de
Antônio Belarmino Gomes, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, em apenso.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

WIL
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PROJETO DE LEI N g 3.599/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes à

escola estadual localizada no Município de Divinápolis.
Art. 1 - A escola estadual situada na Rua Alberto Coimbra, 131,

Centro, Distrito de Santo Antônio dos Campos, Município de
Divinópolis, passa a denominar-se Escola Estadual Antônio Belarmino
Gomes.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação: O presente projeto de lei propõe seja dada a

denominação de Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes à Escola
Estadual de Santo Antônio dos Campos, situada na Rua Alberto
Coimbra, 131, Centro, Distrito de Santo Antônio dos Campos,
Município de Divinópolis.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Santo Antônio dos Campos, que, em
reunião realizada no dia 19/8/2005, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome de Antônio Belarmino
Gomes para denominação da referida unidade de ensino como tributo
e reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população do Distrito de Santo Antônio dos Campos, com
destaque para as seguintes realizações: era fazendeiro e, pelos seus
próprios méritos, recebeu das autoridades competentes da época a
patente de Oficial Coronel, patente essa, que só era conferida às
pessoas dignas e competentes. Foi tesoureiro da comissão formada
na construção da Igreja Matriz de Santo Antônio dos Campos e
mandou fazer uma reforma total na antiga Igrejinha do Rosário. Sendo
Inspetor Escolar em Santo Antônio dos Campos, de 1916 a 1923,
como confrade vicentino foi um exemplo de amor, fraternidade e
caridade para com os socorridos. O primeiro nome da escola, há 50
anos, era Escolas Reunidas Antônio Belarmino Gomes, o qual, com o
passar do tempo, foi alterado para Escola Estadual de Santo Antônio
dos Campos.

O homenageado nasceu no dia 24/1111882 e faleceu no dia 22/9/50.
Cumpre registrar que, no Município de Santo Antônio dos Campos,

não existe estabelecimento, instituição nem próprio oficial do Estado
com igual denominação.
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Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/12/99 que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2006.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações sobre o Requerimento n 6.657/2006, da
Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
os resultados dos Programas Desenvolvimento do Ensino Superior e
Atendimento à Educação Infantil. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Carlos Renato dos Santos Teixeira, Vereador à Câmara
Municipal de Bocaiúva, solicitando esforços deste Legislativo com
vistas à instalação de uma Companhia da PMMG no Município
mencionado, bem como à aquisição de pelo menos duas viaturas para
equipar a polícia local. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sarg. Sérgio de Almeida Gonçalves, solicitando apoio à
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n 2 73/2005. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n 9 73/2005.)

Do Sr. Antônio Coquito, Assessor de Comunicação do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais
Consea - MG -, encaminhando o boletim informativo do órgão. (- A
Comissão de Saúde.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:

La'
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PROJETO DE LEI N 9 3.600/2006
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência

Social - ASSEVAS -, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica

de Assistência Social - ASSEVAS -, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Associação Evangélica de Assistência Social -

ASSEVAS -' fundada em 3110/93, é uma entidade civil, filantrópica,
sem fins lucrativos, com número ilimitado de membros e com
personalidade jurídica própria. Sua finalidade é atender crianças de
até 7 anos, em situação de risco pessoal ou social, em programa de
abrigo provisório e casa de passagem. Atende também crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos em programas socioeducativos, em
regime aberto, que incluem atividades de cultura e lazer, além de
atender a jovens e adultos dependentes de drogas psicoativas, em
centros de recuperação, para tratamento de desintoxicação e revisão
de postura social.

A Associação promove ainda cursos de formação de mão-de-obra,
integrando a população de baixa renda no mercado de trabalho, e
atende a clientela não institucionalizada em programas educativos,
culturais e de lazer.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.821/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulado apelo ao Coordenador do DNIT com vistas a que se
coloquem placas indicativas para o Município de Lassance, nas
proximidades do Trevo de Corinto, e a que se realizem obras de
reforma no trecho da BR-135 que menciona. (- A Comissão de
Transporte.)

N9 6.822/2006, da Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos
Chineses, solicitando seja encaminhada cópia da "Carta dos
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Trabalhadores de Minas Gerais" aos órgãos que menciona. (- À
Comissão do Trabalho.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Laudelino Augusto e outros.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Defesa do Consumidor.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 9 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para destinar a
12 Parte desta reunião à realização de homenagem à Fundação
Educacional Montes Claros pelo transcurso de seus 30 anos de
fundação.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 65? REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 24/8/2006
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Gil Pereira - Palavras do Sr. Ariovaldo de Meio
Filho - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação musical.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Deputado Márcio Kangussu, Secretário de Estado Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária, representando o Governador do
Estado, Aécio Neves; Ariovaldo de Melo Filho, Diretor-Presidente do
Conselho de Administração da Fundação Educacional Montes Claros;
Maria Denise Nunes de Oliveira, representando o Reitor da
Unimontes, Paulo César Gonçalves de Almeida; Adauto Marques
Batista, Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de
Montes Claros, representando o Prefeito Municipal, Athos Avelino;
Vereadora Fátima Pereira Macêdo, representando a Câmara
Municipal de Montes Claros; José Hermes Malveira da Costa, Diretor
e Secretário do Conselho de Administração da Fundação Educacional
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Montes Claros; Francisco Freitas, Diretor-Presidente da Biomm S.A.; e
Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Sra. Angela Maria Carvalho

de Veloso, Diretora-Superintendente da Fundação Educacional
Montes Claros; e do Vereador Athos Mameluque Mota, da Câmara
Municipal de Montes Claros.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a

Fundação Educacional Montes Claros pelo transcurso de seus 30
anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, sob a regência
do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à interpretação do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Gil Pereira

Exmo. Srs.: Deputado Fábio Avelar, 3 2-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Ariovaldo de Meio
Filho, Presidente do Conselho Administrativo da Fundação
Educacional Montes Claros; Márcio Kangussu, Secretário de Estado
de Reforma Agrária, representando nesta solenidade o Governador do
Estado, Aécio Neves; Maria Denise Nunes de Oliveira, representando
o magnífico Reitor da Unimontes, Prof. Paulo César Gonçalves de
Almeida; Adauto Marques Batista, Secretário Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo de Montes Claros, representando o Prefeito
Municipal, Dr. Atos Avelino; Vereadora Maria de Fátima Pereira
Macedo, representado a Câmara Municipal de Montes Claros; José
Hermes Malveira da Costa, Diretor e Secretário do Conselho
Administrativo da Fundação Educacional Montes Claros; e Francisco
Freitas, Diretor- Presidente da Biomm S.A.

Aproveito, ainda, a oportunidade para cumprimentar a Sra. Angela
Veloso, nossa Superintendente, e, na pessoa da ex-aluna Daniela,
que hoje é professora, os professores. Em nome do Dr. Ariovaldo de
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Meio Filho, Presidente do Conselho Administrativo da Fundação
Educacional Montes Claros, cumprimento todos os ex-Presidentes
dessa importante Fundação: Dr. João Bosco; Alexandre Pires Ramos;
Dr. Rui Lage; Dr. Sérgio Cavalieri; e José Correia Machado.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, esta Casa
reúne-se hoje para homenagear uma das mais nobres instituições de
ensino profissionalizante do nosso Estado. E com incontido orgulho de
montes-clarense, norte-mineiro, que trago aos senhores não um breve
relato da sua existência, pois as grandes obras não se condensam em
breves relatos, mas em narrativas que retratam sua saga e sua
magnitude.

A Fundação Educacional Montes Claros nasceu em 1976, criada
pela Associação Comercial e Industrial de Montes Claros e mantida
por um grupo de 25 empresas, que, à época, fizeram doações
especiais de bens e contribuições financeiras para sua manutenção.
Assim como foi criada, ainda hoje é uma entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, cujos objetivos principais e permanentes são o
equacionamento e o encaminhamento de assuntos relacionados com
o amparo à cultura, à educação, à tecnologia e à pesquisa científica,
voltados para o aproveitamento, transformação e aprimoramento de
recursos da região Norte de Minas, com vistas ao seu pleno
desenvolvimento.

Dirigida por empresários, representantes das empresas
mantenedoras, a instituição cresceu ao longo de 30 anos de
existência, sempre fiel ao seu lema: "Qualificar o homem ao Norte das
Gerais".

Para viabilizar seus fins e objetivos, a Fundação tem como proposta:
criação e manutenção de cursos de nível básico e técnico para jovens
e adultos; criação, instalação e manutenção de cursos de nível
tecnológico e instituições de pesquisa; serviços educacionais e
assistenciais; concessão de bolsas de estudo no País e no exterior,
com estímulo à pesquisa e à investigação técnico-científica; promoção
do intercâmbio cultural com entidades nacionais e estrangeiras;
promoção, patrocínio e instalação de cursos, seminários e simpósios
de aperfeiçoamento e extensão cultural; divulgação de dados
científicos e culturais, por meio de publicações especializadas; e
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estabelecimento, com empresas interessadas, de parcerias para a
concessão de bolsas de estudos.

O marco do surgimento da Fundação foi a instalação, ainda em
1976, do Centro Educacional Montes Claros, da escola técnica, que,
no decorrer desses 30 anos, vem formando e qualificando milhares de
jovens nos cursos profissionalizantes de comercialização e
mercadologia, eletrônica, eletrotécnica e mecânica, computação e
informática, química, automação industrial, topografia, eletromecânica,
telecomunicação, edificações e segurança do trabalho.

Em 1990, a Divisão de Políticas de Treinamento da Organização
Internacional do Trabalho - 011 - certificou e passou a divulgar, em
todo o mundo, a qualidade do trabalho em educação profissionalizante
que se realizava na instituição, e o modo "sul generis" de
financiamento da educação de carentes por parte das empresas
mantenedoras. O seu modelo de ensino foi recomendado para os
países membros da 011 por meio de publicação editada em Genebra,
na revista "Perspectives" da Unesco, em sete idiomas. Esta
certificação se confirmou em 2005, por meio de nova avaliação da
Unesco, cujo relatório será objeto de publicação no 'Manual
Internacional sobre Educação Profissional".

Sr. Presidente, graças ao empenho e à visão da atual diretoria,
presidida pelo Dr. Ariovaldo de Meio Filho, foi celebrado em 2000
convênio com o Ministério da Educação para implementar o Programa
de Expansão da Educação Profissional - PROEP. Contrato de
empréstimo firmado entre a União e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, na ordem de R$3.000 . 000,00, permitiu a
reestruturação e expansão da infra-estrutura física, laboratorial e
organizacional e a capacitação dos recursos humanos da escola.

Em 2002, o MEC-Proep considerou a escola técnica modelo e
solicitou o seu projeto pedagógico para encaminhá-lo à ONU, como
referência nacional em educação para o trabalho. O ensino por
competências ministrado na escola propõe que se desenvolva no
aluno a autonomia, a iniciativa e a capacidade para criar e
implementar soluções novas na construção de uma trajetória de
inserção profissional e pessoal na sociedade, por intermédio de
grupos de estudos, tutoria - coordenado por representantes das
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empresas -, projetos básicos e integradores e informações
tecnológicas integradas, além dos componentes curriculares da base
científica e de gestão.

Em 2005, a escola técnica, agora denominada Centro de Educação
Tecnológica de Montes Claros, ministrou educação profissional para
773 alunos nos seus cursos técnicos, nos regimes presencial e semi-
presencial, além de oferecer à comunidade cursos básicos destinados
à qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores,
independentemente de escolarização prévia. Constantemente novos
cursos técnicos e básicos são implantados, conforme a demanda do
mercado de trabalho e compatíveis com sua complexidade
tecnológica.

Sr. Secretário Márcio Kangussu, que representa hoje o nosso
Governador Aécio Neves, o Centro de Educação Tecnológica de
Montes Claros - escola técnica -, ministrou, ainda em 2005, cursos
técnicos de informática e mecânica - com ênfase em automação
industrial -, nas cidades de Bocaiúva, São Francisco e Capitão Enéas,
no regime semipresencial, em convênio com as Prefeituras Municipais
e outras organizações, visando qualificar o jovem em seu local de
origem. A atuação da Fundação é regional e já beneficiou, com cursos
de qualificação, 53 Municípios do Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha. Seu setor de integração escola-empresa encaminhou
mais de 9 mil alunos ao trabalho e já qualificou, em cursos básicos,
aproximadamente, 35 mil alunos.

A Fundação mantém ainda o ensino fundamental e médio, por meio
do Colégio Deita, criado em 1998, cuja proposta surgiu a partir da
constatação do grande número de alunos da escola técnica, os quais,
pela excelência de seu projeto pedagógico, ingressava nas
universidades. O colégio, com 470 alunos, atua também na educação
profissionalizante, com 250 alunos matriculados nessa modalidade,
sendo um potencial fornecedor de alunos para os cursos superiores.

A escola técnica e o Colégio Deita funcionam em prédio próprio,
doado à Fundação pela Prefeitura Municipal de Montes Claros no ano
de 2000, num terreno de 12.000m2 e numa área construída de
4.700m2, constituído de salas de aula, biblioteca com acervo de 13 mil
obras, salas para os setores administrativos, auditório, ginásio

rÁT



640

poliesportivo, quadra esportiva aberta, laboratórios de manutenção,
eletromecânica, hidropneumática, eletricidade residencial e industrial,
eletrônica analógica e digital, controle de processos industriais,
telecomunicações, metrologia industrial, físico-química, química
orgânica, microbiologia, robótica, física, "hardware" e informática.

Buscando, mais uma vez, contribuir para a melhoria e a
transformação da sociedade, atendendo às aspirações e aos
interesses de sua comunidade em promover o ensino, a extensão e a
pesquisa com eficácia e qualidade, foi criada em 2002 a Faculdade de
Ciência e Tecnologia - Facit. Atualmente estão matriculados nos seus
cursos de Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia Química e Engenharia de Telecomunicações
540 alunos.

A Facit integra o Conselho Científico e Tecnológico do Parque
Tecnológico do Norte de Minas, em parceria com a Fundetec, Ad,
Prefeitura Municipal, Unimontes e Secretaria de Ciência e Tecnologia
e de Ensino Superior.

Os cursos superiores da Facit, criados dentro dos princípios e
inseridos na filosofia da Fundação Educacional Montes Claros, visam
desenvolver competências, habilidades e atitudes do homem do
século XXI, um cidadão empreendedor preparado para participar de
modo crítico e propositivo da vida na sociedade e para vencer um dos
grandes desafios da região: sua viabilização econômica e tecnológica
e conseqüente melhoria na qualidade de vida e distribuição de renda
para o povo da chamada região Nordeste de Minas.

Dando continuação aos investimentos na expansão e na
modernização da estrutura física, pedagógica e laboratorial da Facit,
iniciou-se neste ano a construção do Campus III, na Avenida Sidney
Chaves, num terreno de aproximadamente 20.000m 2. E um projeto
arquitetônico arrojado e futurista que a diretoria da fundação assumiu
como desafio e que objetiva atender à demanda oriunda dos cursos
de graduação já existentes e os a serem implantados. Vencer esse
desafio maior significa caminhar para tornar-se, num período próximo,
um centro universitário, embrião de futura universidade.

A fundação possui ainda uma incubadora de empresas de base
tecnológica, a lncet, programa destinado a estimular a criação de
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empresas com base na tecnologia, sob a forma de incubadora. O
projeto, idealizado em março de 1999, surgiu da iniciativa de um grupo
de professores com o apoio técnico da unidade regional do Sebrae em
Montes Claros, tendo sido inaugurada em dezembro de 2000. Além da
parceria com o Sebrae, conta também com a parceria do MEC e já
recebeu investimentos da ordem de R$108.000,00.
Já passaram pela incubadora 15 projetos, sendo 11 de pré-

incubação e 4 de empresas incubadas. Em 2006 a Incei graduou três
empresas, que já estão atuando com sucesso no Norte de Minas e no
Sudeste brasileiro. A Empresa Júnior, que está sendo implantada
pelos acadêmicos e docentes da Facit e da escola técnica, recebe
também o apoio da Incei como um projeto incubado. Os projetos-
empresas incubados dispõem de ampla estrutura física e gerencial de
apoio desde o seu nascimento até a sua consolidação.

A Fundação Educacional Montes Claros, por meio da Incei,
disponibiliza toda a sua estrutura física, técnica, gerencial e
organizacional para apoiar o desenvolvimento regional, promovendo a
criação de empreendimentos de base tecnológica e preparando
profissionais para caminhos que vão além do emprego tradicional,
com condições de atuarem em todas as modalidades do mundo dos
negócios.

O plano pedagógico da instituição, pedagogia da escola cidadã, para
o saber saber, saber ser, saber fazer, saber conviver e saber
empreender, mantém, há oito anos, o projeto Juventude Cidadã, por
meio do qual seus alunos prestam serviços a comunidades carentes.
Esse é o mais premiado projeto de cidadania jovem do País, já tendo
conquistado cinco prêmios de cidadania, inclusive o 1 9 Prêmio Klick
Educação em São Pauto. Os alunos, ao final de seu curso, além de
diploma de técnico, recebem o Certificado de Jovem Cidadão. Desde
1998 o objetivo prioritário do projeto Juventude Cidadã é oferecer às
crianças e aos adolescentes da Comunidade Cristo Rei condições que
favoreçam o resgate da sua auto-estima por meio de serviços
complementares ao ensino fundamental, atividades esportivas e de
lazer, educação afetivo-sexual, canto coral, dança, arte e pintura,
contribuindo para a melhoria da vida na comunidade e possibilitando
aos alunos da escola técnica o conhecimento e a compreensão da
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realidade social, a percepção de suas responsabilidades em relação à
vida pessoal, coletiva e ambiental e à vivência das diferentes formas
de inserção social, política e cultural.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Fundação, por meio de suas
unidades, propicia a toda a comunidade interna e externa a
oportunidade de participar de eventos de ciência, cultura e tecnologia,
com seminários, feira de ciências, mostra do potencial tecnológico -
projetos integradores -, concursos técnico-culturais, campeonatos
técnico-culturais e leirão de equipamentos novos e usados na área de
informática. A instituição abriga também, em suas instalações, a
Biomm S.A., empresa de pesquisas nas áreas de tecnologia do DNA
recombinante, bioquímica e microbiologia industrial. Por meio de
convênio de cooperação tecnológica, a Femc e a Biomm mantêm
parceria com o objetivo de desenvolver atividades de ensino, pesquisa
e projetos.

A manutenção das unidades da Fundação origina-se de quatro
fontes: dos alunos, pelo pagamento das mensalidades; das empresas,
pela concessão de bolsas de estudos a seus funcionários e a alunos
carentes da comunidade; da prestação de serviços a empresas
públicas e privadas; e da renda proveniente de convênios
direcionados, prioritariamente, a investimentos em equipamentos, já
que os recursos oriundos das empresas e alunos são destinados ao
pagamento de pessoal.

No momento, a entidade está buscando obter o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, por meio da concessão
do título de utilidade pública federal e sua conseqüente habilitação
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, já tendo sido
reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual.

Durante todos esses anos de atividade, a Fundação, por meio de
suas unidades, preparou para o mercado de trabalho, para as
universidades e para a vida, mais de 50 mil alunos.

Gerida com responsabilidade e competência pelas administrações
anteriores e pela atual diretoria do seu Conselho de Administração -
Srs. Ariovaldo de Meio Filho, Presidente; Marcus Murilo Maciel, Vice-
Presidente; e José Hermes Malveira da Costa, Secretário -; pelo
Conselho Fiscal, presidido pelos Srs. Gileno Ronaldo Silva; Adauto
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Marques Batista e Jackson Prates de Oliveira, Conselheiros; César
Campanate e José Carlos Nogueira, suplentes; pela sua Diretoria
Executiva; pela Sra. Angela, Superintendente; pelos três Diretores de
Ensino; pelos 93 professores e 70 funcionários; a Fundação
Educacional Montes Claros vem atendendo, de forma eficiente e
eficaz, às demandas dos cidadãos e do mercado de trabalho em
constante mutação e às exigências da moderna tecnologia e da
sociedade, preparando jovens e adultos, empregados e empregadores
do Norte de Minas, para compreender e participar do processo
produtivo, histórico e cultural da sua comunidade, aumentando assim
a empregabilidade da população carente da região Norte mineira e a
melhoria da sua qualidade de vida.

Secretário Márcio Kangussu, desde sua criação, a Fundação se
destaca por um comportamento de vanguarda, apresentando uma
educação de excelência, baseada nas conquistas científicas e
metodológicas mais expressivas no campo da educação. Esse esforço
institucional de domínio científico e tecnológico tem origem na sua
própria história, pois a instituição surgiu a partir da iniciativa de
empresários sintonizados com as mudanças na sociedade de um
modo geral e com o mundo do trabalho, em particular. Dessa forma
contribui para a sua permanente atualização e domínio da tecnologia
de ponta.

Sr. Presidente, essa ligação com empresários possibilita à Fundação
contatos permanentes com o mercado de trabalho, para que possa
analisar, selecionar e incorporar as mudanças e conquistas científicas
e tecnológicas na área da educação e do trabalho. Com isso, exerce
forte influência e realiza significativa penetração no âmbito da
formação educacional e do mercado de trabalho, sendo a sua
performance no ensino tecnológico reconhecida por toda a
comunidade estadual e nacional.

Deputados e Deputadas, como a mais legítima representante da
comunidade, esta Assembléia Legislativa vem hoje declarar o seu
reconhecimento à excelência dessa Fundação, modelo de
compromisso social e comunitário, referência nacional em formação
educacional, tecnológica e científica e orgulho da família norte-
mineira, que não esconde o sorriso quando diz: "O meu filho estuda
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na escola técnica".
Há 30 anos, escrevendo e inscrevendo-se na história do homem do

Norte das Gerais, a Fundação Educacional Montes Claros, oriunda do
sonho e do ideal de grandes empreendedores, aqui se faz representar
por figuras da mais alta importância no cenário empresarial e
educacional de Minas Gerais.

O Dr. Ariovaldo Meio Filho, Presidente da Fundação, com o brilho de
sua atuação à frente das diversas instituições onde atuou e atua como
empresário de visão, inserido num modelo de desenvolvimento,
compõe a lista dos inúmeros dirigentes da Fundação, responsáveis
por essa obra de valor inquestionável. Homenageamos o corpo
docente e os servidores da escota técnica, do Colégio Deita e da
Facit, na pessoa da ilustre Prof2 Angela Carvalho Veloso, sua atual
Superintendente, que, por acreditar nos caminhos traçados pela
Fundação, emprestou-lhe seus conhecimentos e sua competência
desde os primórdios da instituição.

Esta homenagem se estende ainda a todos aqueles que
encontraram na Fundação Educacional Montes Claros a sua fonte de
aprendizado educacional, técnico e científico e que, com seu
desempenho profissional e postura cidadã, inserem o nome da
instituição no cenário dos grandes empreendimentos do povo
brasileiro. Parabéns! Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ariovaldo de Meio Filho
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente
desta, Deputado Mauri Torres. Costumo dizer às pessoas que estão
mais próximas no dia-a-dia que, de cada dez pessoas das famílias
montes-clarenses, pelo menos duas tiveram algum relacionamento
com a Fundação Educacional Montes Claros. Acabei de descobrir que
o Exmo. Deputado Fábio Avelar é primo de um dos nossos
fundadores, Raimundo Avelar, e da esposa dele também. Montes
Claros é assim mesmo: tem um cidadão em cada canto de Minas e
recebe um cidadão de cada canto de Minas Gerais.

Exmo. Sr. Márcio Kangussu, Secretário de Reforma Agrária,
representando o nosso querido Governador Aécio Neves - muito
obrigado por ter empregado o seu tempo para estar conosco -; Sra.
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Maria Denise Nunes de Oliveira, representando o Magnífico Reitor da
Unimontes, nosso particular amigo, Prof. Paulo César Gonçalves de
Almeida; Exmo. Sr. Adauto Márcio Batista, Secretário Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo de Montes Claros, membro do
Conselho de Administração da Fundação Educacional Montes Claros,
representando aqui o Prefeito Athos Avelino e a Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros; Exma. Sra.
Vereadora Fátima Pereira Macedo, representando a Câmara
Municipal de Montes Claros, obrigado por sua presença; da mesma
forma, obrigado pela presença, Vereador Athos Mameluque, que teve
o trabalho de deslocar-se de Montes Claros para aqui prestigiar este
evento tão importante para nós; companheiro e irmão José Hermes
Malveira da Costa, Diretor-Secretário do Conselho de Administração
da Fundação Educacional Montes Claros; Sr. Francisco Freitas,
Diretor-Presidente da Biomm S.A., grande parceiro. Cumprimento
especialmente o Deputado Gil Pereira, nosso muito querido e
particular amigo, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; agradeço-lhe as palavras generosas dirigidas a nós e à
fundação e, por intermédio dele, cumprimento todos os demais
Deputados que se dispuseram a estar aqui nesta tarde, quando
deveriam estar em campanha política trabalhando em suas bases.

Quero também cumprimentar a Prof. Angela, grande administradora,
e todos os demais Diretores, a Daniela, o Lucas, o Pedro, que tanto
têm feito ao longo desses 30 anos de existência, bem como todos os
professores e coordenadores. Quero agradecer e parabenizar o Coral
da Assembléia, que abrilhantou muito maravilhosamente esta tarde
com o Hino Nacional. Maestro, parabéns! Senhoras, senhores,
convidados, boa tarde.

Em nome da Fundação Educacional Montes Claros, manifesto o
nosso orgulho em receber da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais tão honrosa homenagem. Esta homenagem é o
reconhecimento, de forma pública, da importância da Femc no cenário
educacional mineiro.

Nossa instituição, fundação sem fins lucrativos, criada por um grupo
de empresários visionários, com objetivo de formar mão-de-obra
especializada no Norte de Minas, hoje uma das mais respeitadas
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instituições de ensino do Brasil, acaba de receber o título de utilidade
pública federal, concedido pelo Ministério da Justiça. Ao longo dos
seus 30 anos de história, a Femc sempre orientou suas ações para o
atendimento das demandas do mercado de trabalho e da população
necessitada de qualificação profissional. Essa cultura de integração
com a comunidade, e principalmente com o setor produtivo, permitiu
criar produtos e serviços educacionais de qualidade e adequados às
necessidades, contribuindo para o crescimento da região em que
estamos inseridos e para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade.

A Femc é uma instituição organizada, gerida por um conselho de
empresários comprometidos com o desenvolvimento sustentável de
nossa região. E uma organização estruturada na busca da auto-
suficiência, está preparada para atender toda a demanda de formação
profissional, principalmente na área tecnológica.

O sucesso desse trabalho é reconhecido em diversas instâncias,
sendo aliás apresentada pelo Ministério da Educação à Unesco como
referência nacional na aplicação dos recursos oriundos do Programa
de Expansão da Educação Profissional - Proep. Hoje, somos a única
instituição de ensino especializada em engenharia e tecnologia de
ponta do Norte de Minas. Esse comprometimento social e com o
ensino de qualidade permite realizar arranjos inéditos, como o projeto
do curso de Tecnologia Hospitalar, a ser implantado em parceria com
a Unimontes e a Fiemg.

Para a concretização desse projeto, tão esperado pela comunidade
e pela rede pública de saúde de todo o Norte de Minas, desejamos
integrar nessa parceria as Secretarias de Ciência e Tecnologia e
Ensino Superior e de Saúde. Sr. Presidente, dada esta oportunidade,
que para nós é de suma importância, gostaríamos que ficasse
registrado no anais desta Casa nosso pedido de apoio para que
possamos realizar este e outros projetos que visem à melhoria na
qualidade de vida do povo de nossa região.

Finalizando, agradeço a homenagem à nossa instituição e afirmo
que este é um dos mais significativos momentos na jornada da
fundação. Reafirmo nossa convicção de que estamos realizando um
trabalho que efetivamente resultará em benefícios e bons frutos para
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Montes Claros e toda a região do Norte de Minas. Cada vez mais
tenho a certeza de que a Femc é orgulho para nossa gente e
patrimônio de um povo. Muito obrigado e boa tarde.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Fundação Educacional Montes Claros.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Fábio Avelar, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado
Mauri Torres, fará a entrega ao Sr. Ariovaldo de Meio Filho,
Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Educacional
Montes Claros, de placa alusiva a esta homenagem. Solicitamos a
estes que se posicionem no local da cerimônia. A placa contém os
seguintes dizeres: (- Lê:)

"Criada em 1976, com o objetivo de qualificar recursos humanos,
operacionais e técnicos no Norte de Minas, a Fundação Educacional
Montes Claros tem contribuído, de forma decisiva, para a formação de
cidadãos aptos a participar, de modo crítico e positivo, da vida em
sociedade. A homenagem do Poder Legislativo mineiro a essa
prestigiosa instituição pelo trabalho voltado para a melhoria da
qualidade de vida e uma melhor distribuição de renda do povo do
Norte do Estado.".
O Sr. Presidente - Convido o Deputado Gil Pereira a me

acompanhar na entrega.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Secretário Márcio Kangussu, ilustre colega por dois

mandatos; Sr. Ariovaldo de Meio Filho, a quem agradeço a referência
ao meu querido primo e cunhado Raimundo Avelar, pois sempre me
lembro da sua dedicação e carinho com a fundação, principalmente
quando atuava na escola técnica e quando foi Reitor; tenho certeza de
que o Raimundo é uma pessoa que tem um orgulho muito grande pela
importância da fundação para todos nós, mineiros; Sra. Maria Denise
Nunes de Oliveira; Sr. Adauto Marques Batista; Sra. Vereadora Fátima
Pereira Macedo; Sr. José Hermes Malveira da Costa; Sr. Francisco
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Freitas; Deputado Gil Pereira, liderança expressiva do Norte de Minas,
é com muita satisfação que o cumprimento pela feliz iniciativa desta
justa homenagem. Em nome do Presidente desta Casa, Deputado
Mauri Torres, cumprimento e desejo as boas-vindas a todos os
convidados que participam desta cerimônia. Agradeço ao Presidente
Mauri Torres o privilégio e a oportunidade que me deu de participar
como seu representante nesta importante homenagem e solenidade.

Os 30 anos da Fundação Educacional Montes Claros, que esta
Assembléia muito justamente comemora, representam uma história de
mudança social pela educação, com ênfase na empregabilidade da
população carente e na melhoria da qualidade de vida no Norte de
Minas. Iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Montes
Claros visando à qualificação de recursos humanos necessários ao
bom desenvolvimento do parque industrial da região, a criação da
pioneira escola técnica foi seguida pela implantação do Colégio Deita
e da Faculdade de Ciência e Tecnologia.

A alta qualidade do ensino gerado na instituição levou ao
reconhecimento tanto pela Unesco quanto pela Organização
Internacional do Trabalho, e hoje o Ministério da Educação considera
a Escola Técnica da Fundação Educacional Montes Claros referência
nacional em educação para o trabalho. Convênios com diversas
Prefeituras do Norte do Estado têm conseguido qualificar grande
número de jovens em seu próprio local de origem. São milhares de
alunos colocados no mundo do trabalho pela integração entre escola e
empresas.

Suprindo a ausência de cursos superiores na área de tecnologia na
região, a Faculdade de Ciência e Tecnologia - Facit - veio preparar
seus alunos para as demandas do mundo contemporâneo,
proporcionando-lhes, além da educação científica, uma necessária
formação ética e crítica.

Viabilizando, ao longo de todos esses anos, a inserção no mercado
de trabalho de jovens oriundos de classes sociais mais
desfavorecidas, a Femc vem promovendo a plena cidadania junto à
população norte-mineira ao compreender que, em última instância,
educar é libertar. A modernização social e a atualização tecnológica
não significam apenas uma mudança de estilo de vida, mas o próprio
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resgate da cidadania.
As distâncias econômicas diminuem pela inclusão social, e,

indubitavelmente, a chave dessa inclusão é o conhecimento. Consiste
a missão da educação técnica e profissionalizante na construção de
uma ponte entre os mundos do fazer e do saber. Aí se encontram o
mercado de trabalho e o papel de cada um na sociedade.
Transmitindo a seus alunos os valores perenes para o

desenvolvimento de seu potencial, ao mesmo tempo em que os incita
a reagir rapidamente às mudanças, a Femc desafia seus formandos a
desenhar, por meio de decisões técnicas e políticas, o futuro de nossa
sociedade.

O paradigma da sociedade do conhecimento, que se realiza pela
diversidade, a integração e a complexidade, revela-se como uma das
metas mais importantes da educação. São as relações entre a ciência,
a tecnologia e a sociedade que aprofundam a prática da democracia,
implicando a participação de todos os cidadãos na tomada de
decisões que afetam suas vidas e seus interesses.

E o cumprimento integral dessa missão o nobre saldo da atuação,
nestas décadas, da Femc. Acreditamos no mesmo sucesso pelos
próximos 30 anos, consolidando a construção, nessa importante
região de nosso Estado, de uma sociedade mais humana, justa e
solidária.

Com toda a certeza, educação, ciência e tecnologia serão as
ferramentas fundamentais para a promoção de conseqüências
socialmente relevantes para Minas Gerais e o Brasil. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia

Legislativa, que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança,
apresentará duas versões da música "Carinhoso", de Pixinguinha e
Braguinha: uma versão inédita, em esperanto; e a versão original.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Gostaríamos de fazer um agradecimento

especial, através do nosso colega Guilherme Bragança, ao nosso
querido Coral da Assembléia. Obrigado pela belíssima apresentação.
A Presidência manifesta aos convidados os agradecimentos pela
honrosa presença.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

22 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

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

Presidência passa à 2 2 Parte da reunião, com a 1 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para a 32 Parte da próxima reunião.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n°17.175, do Deputado Doutor Viana, que institui a
política de prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertermia
maligna. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Arlen Santiago e Sebastião
Helvécio; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Miguel Martini;
pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente -
Deputado Biel Rocha; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Dimas Fabiano; pelo PPS: efetivo - Deputado
Djalma Diniz; suplente: Deputado Paulo Piau. Designo. As Comissões.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 14 2 Reunião Ordinária, em 23/8/2006, do Requerimento
flQ 6.795/2006, da Deputada Lúcia Pacífico (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Laudelino Augusto e

outros, em que solicitam a convocação de reunião especial para
homenagear a Associação Juízes para a Democracia, na pessoa do
Juiz de Direito da Comarca de Montes Claros, Sr. Danilo Campos. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2006

ATAS

ATA DA 34a REUNIÃO ESPECIAL DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 25/8/2006

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Execução do
Hino do Vendedor Viajante - Palavras do Deputado Miguel Martini -
Palavras do Sr. Edson Ribeiro Pinto - Entrega de placa - Palavras do
Sr. Milton Zschaber de Araújo - Apresentação Musical - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
João Leite - Miguel Martini - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - As 1 Sh4min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 22-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Milton Zschaber de Araújo, Presidente do Propagavende - Sindicato
dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais -; Edson Ribeiro
Pinto, Presidente da Federação Nacional dos Empregados
Vendedores	e	Viajantes	do	Comércio,	Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos; Antônio Costa Miranda, Presidente da Nova Sindical
do Trabalhador; e Deputado Miguel Martini, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.
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Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 56 anos de

fundação do Propagavende - Sindicato dos Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado de
Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Execução do Hino do Vendedor Viajante
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino do Vendedor

Viajante.
- Procede-se à execução do Hino do Vendedor Viajante.
- No decorrer da execução, procedo-se à apresentação de "slides".

Palavras do Deputado Miguel Martini
Boa tarde a todos. E uma alegria poder prestar digna e justa

homenagem a essa categoria de profissionais que ajuda a construir o
progresso do Brasil. Como diz o hino, enquanto houver madrugada,
haverá viajante.

Saúdo os Exmos. Srs. Deputado João Leite, irmão e amigo que
preside esta reunião; Milton Zschaber de Araújo; Edson Ribeiro Pinto;
e Antônio Costa Miranda.

Senhoras e senhores, familiares, profissionais, amigos, em 31/7150,
após um processo de promoção associativa de alguns anos, criou-se
uma grande entidade gremial, o Sindicato dos Empregados
Vendedores	e	Viajantes	do	Comércio,	Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores	e	Vendedores	de	Produtos
Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais.

Nasceu, assim, o Propagavende, uma feliz iniciativa, de um grupo de
82 pessoas, homens e mulheres, sob a liderança de Alvaro Alberto da
Gama Cerqueira, seu primeiro Presidente. Hoje, próximo aos 10 mil
membros ativos, o Propagavende representa trabalhadores de 870
empresas em nosso Estado.

O Propagavende não foi criado unicamente com a missão de
reivindicar os direitos de seus membros e de satisfazer suas legítimas
aspirações, melhorando suas condições de vida e de trabalho. A
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sensibilidade social e o espírito solidário que animavam seus
fundadores e que continuam motivando seus continuadores fizeram
com que fosse criado pensando também em contribuir
permanentemente para o bem comum da sociedade.

Essa é a entidade que hoje homenageamos, merecidamente. Esse é
o sindicato que, em justiça, homenageia, nesta Casa do povo, o Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais.

São 56 anos de história institucional, não comemorados apenas
lembrando a sua data fundacional, mas sobretudo por ser o
Propagavende uma entidade tão profícua em iniciativas e serviços a
favor de seus membros e da coletividade.

Acompanho a vida dessa entidade faz um bom tempo e, na
convivência com seus líderes, dirigentes e funcionários, fui
descobrindo que a mística com que eles realizam o seu trabalho e a
extraordinária qualidade dos serviços que o sindicato presta a seus
membros e à sociedade resultam de sua profunda adesão a valores e
princípios centrados na eminente dignidade do ser humano.

Servir foi a razão de sua criação. Fiéis a essa finalidade e a essa
missão, sua liderança e seus membros preocupam-se
permanentemente com o crescimento e o desenvolvimento
institucional e com a expansão e a qualificação dos serviços
prestados.

Assim, tendo dado seus primeiros passos num estreito local do
conhecido Edifício Maleta, no Centro de BH, a tenacidade de sua
liderança e o respaldo solidário de seus membros fizeram com que o
Propagavende crescesse tanto que, no dia 13/5/83, inaugurou sua
sede própria, na Rua Paracatu, 1.119, no Bairro Santo Agostinho. Lá
funcionam diversos serviços, todos visando melhorar,
constantemente, as condições de vida de seus associados e
familiares. Ainda, num gesto de solidariedade permanente, o
Propagavende está aberto aos setores mais carentes da nossa
sociedade. Com suas instalações sendo utilizadas ao máximo, sem
nenhum espaço ocioso, nessa sede funcionam os serviços de
odontologia preventiva e corretiva; clínica médica e cardiologia,
pediatria, ginecologia e psicologia; assistência jurídica para solução de
questões trabalhistas, direito civil e comercial; colônia de férias;
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convênios diversos com drogarias, óticas e especialidades médicas;
campanhas de saúde; balcão de emprego; cursos de atualização e
especialização em informática e vendas, conveniados com o Senac; e
a distribuição de seu órgão informativo periódico "Provive".

A montagem de toda essa estrutura de serviços só foi possível
graças à competência, à dedicação e à fé inquebrantável de uma
liderança visionária, que soube e sabe enxergar longe, e ao respaldo
irrestrito de seus membros.

Por constatar a enorme vitalidade institucional do Propagavende, por
testemunhar a abnegada vocação de serviço de sua liderança e o
respaldo irrestrito de seus membros, acolhi, com muito prazer, a
iniciativa de apresentar um projeto de lei, que logo se converteu na Lei
14.490, que institui o dia 14 de julho como Dia Estadual do
Propagandista em Minas Gerais.

Conquista honrosa e merecida para vocês, motivo de alegria
especial para mim, pois pude contribuir para ver atendida uma justa
reivindicação. E assim que o Propagavende cresce. Tenho certeza de
que continuará assim. Por essa razão, ele tem prestígio, seus
membros se orgulham dele e respaldam seus dirigentes. Por isso,
homenageamo-lo.

Orgulhamo-nos porque, juntos, percorremos a mesma estrada na
busca da justiça e do bem comum, procurando servir cada vez mais e
melhor, com o intuito de contribuir para a felicidade do nosso povo. E
o que fazem vocês - considerando-se a especificidade de cada um no
mundo do trabalho -, procurando justiça e melhores condições de vida
e de trabalho. E o que fazemos nós, neste Poder, produzindo os
instrumentos para que o Estado cuide mais e melhor da vida do nosso
povo, especialmente da família, "cellula mater" da sociedade, e
velando para que não haja malversação dos recursos públicos, que
devem destinar-se sempre a políticas públicas de promoção integral
de cada brasileiro, de toda a sociedade brasileira.

Assim, de mãos dadas, com o povo participando por meio de suas
sociedades e corpos intermediários, como o Propagavende e outros,
com a política e os poderes públicos reagindo e agindo para superar
os nossos problemas, conseguiremos, sem dúvida, transformar este
país e construir uma nova sociedade. Com  esse sentimento e com a
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perspectiva de que, juntos, realizaremos os sonhos que nos são
comuns, rendemos-lhes esta homenagem, queridos amigos e irmãos
do Propagavende.

Antes de encerrar, quero testemunhar algo que me tocou muito o
coração. Durante nossa convivência, diversas vezes tomamos café da
manhã no sindicato ou em meu gabinete. Nessas oportunidades,
conversamos e até fizemos orações. Outras vezes, participamos das
festas de fim de ano. Então, pude perceber que não se trata apenas
de um sindicato, de uma agremiação; mas, praticamente, de uma
família.

Percebi isso quando ouvi, pela primeira vez, se não me engano na
posse do nosso querido Presidente, cantarem o hino. Testemunhei o
orgulho, a alegria, o entusiasmo, a paixão, o amor que todos sentiam
enquanto cantavam. Essa é a razão de termos uma grande
agremiação, entidade representativa de classe, um grande sindicato,
que, acima de tudo, preza a família, o amor, a sinceridade, a amizade,
o companheirismo, o respeito e a dignidade. Solicitei esta reunião e,
junto aos companheiros desta Casa, com grande alegria no coração,
fazemos esta homenagem.

Vocês merecem isso e muito mais! Continuem fiéis aos valores e
aos princípios que lhes deram origem, pois são permanentes e
universais. Por isso alicerçam qualquer empreendimento voltado para
servir o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus.

Parabéns, Propagavende! Parabéns, abnegados líderes e
dirigentes! Parabéns, membros todos, pelo respaldo e apoio a seus
dirigentes! Parabéns, funcionários, que, através do Propagavende,
servem a tanta gente! Parabéns, amigos todos, e muito obrigado!

Palavras do Sr. Edson Ribeiro Pinto
Exmo. Sr. Deputado João Leite, que representa nesta cerimônia o

Deputado Presidente desta Casa de leis; Exmo. Sr. Deputado Miguel
Martini, autor dessa proposição que muita nos honra; Srs. Mílton e
Miranda, senhoras e senhores, é muito difícil para um homem de
vendas falar após o pronunciamento de um Deputado. Mas o coração
falará um pouco.

Essa homenagem prestada aos 56 anos do nosso filiado de Minas
Gerais não se limita às fronteiras desse pujante, dinâmico e acolhedor
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Estado. Ele extrapola a todos os Estados deste Brasil maior. Somos
27 sindicatos de vendedores e de propagandistas, que vão
praticamente do Oiapoque ao Chuí. Somos 27 sindicatos, com
aproximadamente 200 mil homens, profissionais divididos entre
vendedores e propagandistas de produtos farmacêuticos. Vendedores
mais antigos fazendo um pouco as vezes de propagandistas, que
viajavam, há longa data, por esse Brasil grande, traçando caminhos
que seriam futuras e grandes estradas. Eram como se fossem as
veias de nosso corpo, irrigando esse Brasil gigante de Norte a Sul.
Levavam notícias da Capital aonde os jornais não chegavam. Eram
conhecidos pela sua presença quase esporádica, como cometas. Os
seus primeiros nomes: caixeiros-viajantes.

Na evolução da palavra, do significado, da modernidade, fomos
chegando até simplesmente vendedores. Vendedores pracistas,
agentes, mas a essência é a mesma: levar modernidade aos pontos
mais distantes do País, levar conforto.

Os propagandistas de produtos farmacêuticos, através das suas
mensagens nos consultórios médicos, nas clínicas, nos hospitais,
levam uma palavra de esperança, de vida para a amenização das
dores. Com aquelas pastinhas pesadas, cheias de amostras, quantas
dessas amostras não param nas mãos de pessoas que, com a receita
na mão, nem sequer podem comprar a medicação que é a sua
solução! Esse é o trabalho do propagandista.

Em junho estive com o Sr. Olímpio Gontinho, do Fenavenpro, colega
de diretoria, no Uruguai, Montevidéu, porque fomos convidados para
participar dos 100 anos de vida do sindicato de vendedores uruguaios.
Ainda não temos um sindicato com 100 anos de vida.

Para quem não está familiarizado com o que é uma organização
sindical, registro que, para formar a nossa federação, em 1952, o
sindicato de Minas Gerais, com o de São Paulo, o do Rio Grande do
Sul, o da Bahia, o do Rio de Janeiro, fundaram a federação nacional.

Vejam a importância desse sindicato. Mílton, com muito orgulho e
satisfação, posso dizer que você compõe um grupo de filiados que
serve como modelo para os demais sindicatos. Um magnífico trabalho
é realizado por esse sindicato. E preciso que cada categoria, cada
profissional, em seu órgão de representação, prestigie sua entidade,
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porque é o canal de comunicação junto às autoridades, quer seja da
área do Executivo, quer seja da área do Legislativo ou do Judiciário,
na representação dos direitos, na proposição e no acompanhamento
das leis.

Mílton, viajo ainda hoje para São Paulo. Temos outros
compromissos, mas não podíamos deixar de comparecer para trazer o
abraço dos demais 26 sindicatos do Brasil a você, a seus Diretores e
a à maravilhosa Minas Gerais. Sou filho de mineiro; papai era de Três
Corações. Tenho muito a ver com Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega ao Sr. Mílton Zschaber de Araújo, Presidente do
Propagavende, de placa alusiva a esta homenagem. Solicitamos-lhes
que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém
os seguintes dizeres: "Perseverança, determinação, idealismo e união
são algumas das qualidades que fazem do Propagavende um modelo
bem-sucedido de entidade de representação de classe. Priorizando
sempre os legítimos interesses de seus associados, o sindicato vem
construindo, há 56 anos, uma história de prosperidade e conquistas
para profissionais que prestam inestimáveis serviços à sociedade. A
merecida homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Miguel Martini para
acompanhar-nos.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Mílton Zschaber de Araújo

Gostaria de cumprimentar o Deputado João Leite, representando o
Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Srs. Edson Ribeiro Pinto, Presidente da
Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos; Antônio da Costa Miranda,
Presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores; Deputado
Miguel Martini, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; companheiros e autoridades, principalmente das
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confederações, federações, sindicatos, funcionários e associados;
público presente.

Senhoras e senhores, inicio as minhas palavras destacando que a
homenagem que esta Casa presta hoje ao Propagavende, em
comemoração aos 56 anos de sua fundação, além de passar a fazer
parte definitiva da sua história, íntegra e valorosa, consolida o respeito
e a crença de todos nós, do meio sindical, nos representantes e nos
feitos do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Por esta homenagem aos 56 anos do sindicato, esta Casa e os seus
representantes estarão sempre vivos na gratidão e na memória de
todas as nossas categorias.

Desde a sua fundação, em 1950, o Propagavende se destaca por
uma atuação efetiva e corajosa na defesa dos interesses dos
profissionais das categorias diferenciadas - vendedores do comércio e
da indústria e propagandistas de produtos farmacêuticos - que
representa.

A nossa história remonta a 1946, quando um grupo de vendedores
se juntou para formar a Associação dos Empregados Vendedores e
Viajantes do Estado de Minas Gerais. Quatro anos depois, a
associação transformar-se-ia em sindicato.

No decorrer de mais de meio século, a história do Propagavende foi
construída a partir do espírito empreendedor de seus associados e
dirigentes, que, com trabalho, fé e entusiasmo, conquistaram um
patrimônio respeitável, composto de bens econômicos, mas,
principalmente, de valores morais e culturais. Esses valores obrigam-
nos nesta solenidade, a »ma importante referência aos nomes dos
nossos ex-Presidentes: Alvaro Alberto da Gama Cerqueira, Nílson
Mundim, Nélson Rocha, Antônio Aloysio Ribeiro, Augustinho de Souza
Novais e Giovanni Greco.

Em especial Giovanni Greco, que era um sindicalista autêntico e um
vendedor apaixonado pela profissão. Durante vários anos de
dedicação ao Propagavende, construiu um legado, transmitindo a
todos com os quais conviveu a experiência e o conhecimento da área
sindical e trabalhista.

Desde 1997, dirijo a entidade com a coragem e o entusiasmo dos
meus antecessores. Mas, como bem disse Ghandi, grande líder
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indiano, "se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas
fazer uma história nova". E isso que eu e meus companheiros de
diretoria estamos tentando fazer.

Os 56 anos de existência do Propagavende estão repletos de
trabalho em prol das categorias, dos associados e de suas famílias.
Esforçamo-nos para oferecer o melhor, seja na conquista ou na
manutenção dos direitos das categorias, seja na oferta de benefícios,
por meio de seus departamentos jurídico, médico, odontológico e
psicológico.

A batalha é diuturna na assistência aos associados, na preocupação
com a inserção no mercado de trabalho, na oferta de cursos
profissionalizantes e na abertura de vagas, por meio da proposta de
um balcão de empregos e, ainda, com iniciativas de apoio ao lazer e
de responsabilidade social.

No campo político, a luta é histórica. Na mais recente, o sindicato,
por meio de seus representantes, fez-se presente em quase todas as
manifestações contra a proposta de reforma sindical do governo. Com
justo orgulho, podemos afirmar que ocupamos lugar na primeira fila,
para fazer valer a vontade dos trabalhadores brasileiros, que anseiam
por uma reforma sindical moderna e eficiente.

Nossa batalha é pela manutenção da unicidade sindical, da
contribuição compulsória, da manutenção das categorias
diferenciadas e do sistema sindical confederativo. Irmanados à
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a nossa
federação, a Fenavenpro, ao Fórum Sindical dos Trabalhadores e à
Nova Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais, bem como
a todos os sindicatos coirmãos, que representam milhares de
trabalhadores brasileiros, o Propagavende vem participando dos
movimentos contrários às Medidas Provisórias ns 293 e 294, de
legalização das centrais sindicais e da criação do Conselho Nacional
de Relações do Trabalho, por entender que elas destroem a estrutura
sindical e, na prática, não reduzem a informalidade e não geram
empregos, permanecendo distantes das mudanças defendidas por
empregados e empregadores.

Senhores, se falar do Propagavende já me leva ao exercício mais
completo de emoção, falar dos 56 anos de luta e de trabalho de toda a
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classe, diante desta Casa e de tantos amigos e convidados, exige de
mim cuidado especial para não me esquecer de nada nem de
ninguém.

Por isso me apresso em agradecer aos sindicatos coirmãos e à
Fenavenpro, por meio de seu ilustre Presidente e amigo, Edson
Ribeiro Pinto, e de seu Diretor e Coordenador de Assuntos Sindicais e
Vice-Presidente da nova Central Sindical do Rio de Janeiro, o
companheiro Olímpio Coutinho Filho, bem como todos os
companheiros da sua diretoria. Afirmo com toda a convicção que, sem
o apoio e a força de suas iniciativas e exemplos, notadamente no
campo político, pouco teria sido possível fazer.

Da mesma forma, é fundamental agradecer aos representantes
parlamentares, de todos os níveis, que apóiam as categorias. No
papel de representantes legítimos das classes, sempre se colocaram
ao nosso lado, no árduo caminho para superar dificuldades e obter
conquistas.

Mas o Propagavende tem um agradecimento de destaque a fazer ao
seu patrono e membro desta Assembléia, Deputado Miguel Martini,
homem por quem toda a categoria nutre o maior apreço. Receba mais
uma vez, ilustre Deputado Miguel Martini, a gratidão do Propagavende
e dos integrantes da categoria de vendedores, viajantes e
propagandistas de Minas Gerais, pela iniciativa do projeto que criou o
Dia Estadual do Propagandista, comemorado em 14 de julho.

Finalmente, meus agradecimentos à competente equipe de
empregados do sindicato e aos nossos associados, que nos
acompanham de perto, incentivando-nos e apoiando-nos em todos os
momentos. São eles que apontam falhas, que criticam, que sugerem,
que nos mantêm em linha reta, sempre avante. São eles que,
orgulhosos, autorizam-me a dizer ao ilustre Presidente desta Casa,
Deputado João Leite, que transmita a todos os seus pares a mais
sincera manifestação de agradecimento do Propagavende. E fiquem
certos que, enquanto houver madrugada, haverá sempre um vendedor
viajante. Muito Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia

Legislativa, que, sob a regência do Maestro Guilherme Bragança,
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apresentará as músicas: "Oração de São Francisco" e "lhe Long
Winding Road", de Lennon e McCartney.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Respondendo à pergunta que nos fizeram sobre o Coral da
Assembléia Legislativa, todos os participantes são funcionários desta
Casa - assessores e Consultores, entre outros -, que mais uma vez,
nesta tarde, impressionaram-nos com essa belíssima apresentação.
Agradeço a esses colegas sua disponibilidade e disposição de
participar.

Exmos. Srs. Mílton Zschaber de Araújo, Presidente do
Propagavende; Edson Ribeiro Pinto, Presidente da Federação
Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio,
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos; Antônio Costa Miranda, Presidente da Nova
Sindical do Trabalhador; Deputado Miguel Martini, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, Líder da Maioria
nesta Casa, sempre sensível às questões mais importantes do nosso
Estado.

Peço licença para fazer uma homenagem a um dos meus primeiros
treinadores: o vendedor Dinei, que foi Diretor-Presidente do Alvorada,
da Vila Oeste. Além de se ocupar com as vendas - como lembra o
Presidente, é sócio do sindicato há muitos anos -, ainda tinha tempo
para cuidar de toda a garotada do Vila Oeste e formou gerações de
atletas no bairro que escolheu. Lembro-me, Dinei, com muito carinho,
de uma caixa de chicletes que você me deu de presente como melhor
em campo, com os quais fiz muitas bolas. Guardo na memória, com
muita emoção, todo o apoio que sempre recebi de você. Para mim,
reencontrá-lo aqui é um prazer e uma alegria muito grande, e sei que
falo em nome de muitos daqueles meninos da Vila Oeste que você
ajudou a formar.

A homenagem ao sindicato Propagavende, que representa em
Minas Gerais a importante categoria de vendedores e propagandistas,
reconhece, inicialmente, o grande dinamismo de sua atual diretoria na
defesa dos interesses legítimos da classe.

A gestão do Presidente Milton Zschaber de Araújo reflete o
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entusiasmo, a ética e o empreendedorismo que caracterizou seus
antecessores nesse mais de meio século de história da entidade, que
reúne os representantes de uma das mais tradicionais profissões de
nosso Estado.

O vendedor externo, tão presente na memória de todos nós,
viajando por todos os rincões, levando produtos que melhoram e
modernizam a vida da comunidade em geral, sempre contribuiu para o
bem-estar de nossos cidadãos.

E hoje uma profissão em plena mudança, inserida num mercado
globalizado e competitivo, com consumidores cada vez mais
exigentes. Trata-se, então, de um ofício que requer preparação,
técnicas modernas e treinamento constante, exige grande dinamismo
e disponibilidade para uma permanente atualização.
O propagandista eficaz, na área da saúde, partilha de

conhecimentos com o médico e o farmacêutico, entendendo de
farmacologia e posologia. Detém informações precisas sobre os
produtos que promove e divulga. E também, na prática, um psicólogo,
que compreende e sabe como abordar seu cliente. Bom comunicador,
tem os recursos para falar e convencer, a partir do conhecimento
daquilo que oferece.

Esta é uma profissão que requer desprendimento e espírito de
aventura, na necessidade de viajar e de conhecer pessoas. E quase
unânime o reconhecimento, pelo público, do bom humor e da
afetividade dos vendedores e propagandistas. Eles constituem uma
classe unida, em que os concorrentes se conhecem um ao outro e
mantêm entre si laços não só afetivos como éticos.

Sua alegria é vista na disposição para sempre contar histórias e o
talento para divulgar também as últimas piadas. Vibrantes e
eloqüentes, fazem amizades por onde passam, envolvem seus
clientes com sua euforia pessoal e sua postura de amistoso respeito.

Pelos inestimáveis serviços prestados à sociedade! merecem ser
aplaudidos e valorizados.

Hoje, através do Propagavende, dispõem de um sindicato forte, cuja
trajetória registra uma luta de conquistas, sempre em prol do
aprimoramento social e profissional dos associados. Minas Gerais
reverencia, nesta comemoração, um sindicato e uma classe de
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profissionais que detêm a plena simpatia da população, por seu
entusiasmo, seus ideais e, sobretudo, pelo amor que dedicam à sua
tão necessária missão. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia
29, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 169 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 0 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/812006
As 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Marlos Fernandes e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Edson
Rezende. 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 que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a situação dos
usuários de lojas e boxes nas Ceasas, as quais, segundo
entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU -, deveriam ser
objeto de licitação geral. Esclarece ainda que nesta reunião serão
apreciadas matérias constantes na pauta e proposições da Comissão.
A Presidência interrompe a 14 Parte da reunião para ouvir os Srs.
Rogério César de Matos Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa e
Presidente do Conselho da Associação Comercial da Ceasa -
ACCeasa -; Amarildo de Oliveira, Presidente da CeasaMinas; Marcus
do Nascimento Cury - Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista
de Gêneros Alimentícios BH-Contagem; Euler Martins Costa, Vice-
Presidente da Associação Comercial da Ceasa; Gilson dos Santos
Neves, Chefe do Departamento Técnico da CeasaMinas; Dr. Vicente
de Paula Mendes, Advogado; e Paulo Roberto Alves, Assessor de
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Imprensa da ACCeasa, que são convidados a tomar assento à mesa.
Os Deputados Padre João, Manos Fernandes e Doutor Viana, autores
do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas
considerações iniciais. A começar pelo Deputado Edson Rezende, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para que laçam 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 P Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Padre
João, relator da Mensagem n 2 638/2006, em turno único, apresenta
requerimento no qual solicita seja a matéria convertida em diligência
ao Iter-MO, o que é aprovado pela Comissão. Passa-se à 2 2 Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n2 6.802/2006. Passa-se à Y
Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja
incluído na lista de convidados da reunião conjunta desta Comissão e
da Comissão de Meio Ambiente, a realizar-se no dia 30/8/2006, às
9h45min, os nomes dos Srs. Germano Aguiar Vieira, Presidente da
Associação Mineira de Silvicultura, e José Batuíra de Assis, Gerente
Executivo da Abrasflor. 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.

Rio Pardo de Minas, 24 de agosto de 2006.
Padre João, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2006

ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA EM 29/8/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rogério Correia - Antônio Andrade - Elmiro

Nascimento - Ana Maria Resende - André Quintão - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Maria Olívia -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 30, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.).

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/8/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de Dom

Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana, ocorrido em
27/8/2006, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2006

ATAS
ATA DA 20 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ê SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 9/8/2006

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, José Henrique, Sebastião Helvécio e João Leite
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Registra-se a presença da Deputada Elisa
Costa. O Deputado João Leite se retira da reunião. 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 dos seguintes ofícios, publicados no "Diário do
Legislativo" na data mencionada: dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas
Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas (13, 20 e 29/7 e 4/8/2006); Max Fernandes dos Santos,
Gerente de Mercado Regional, Walter Garcez Mares Júnior,
Superintendente Regional e Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano, da Caixa Econômica Federal; Luiz Cláudio
Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e
Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento; Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Reynaldo Fernandes, Presidente do Fundo Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira; e Maria Izabel
Lopes da Silveira, Secretária Executiva do Consfundef-MG
(13/7/2006); Herbert Borges Paes de Barros, Subsecretário Substituto
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; Fernando Rodrigues de
Barros, Presidente da Afrebras; Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça; e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(28/7/2006); José Jorge Nunes Silveira, Chefe de Gabinete da
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Codevasi (29/7/2006); Francisco das Chagas Fernandes, Secretário
de Educação Básica do Ministério da Educação; Remígio Todeschini,
Secretário de Políticas Públicas de Emprego, e Gisele de Cássia
Tavares, Diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome; Maurício
Passariello, Coordenador do Núcleo de Contratos, Convênios e
Licitação do Ministério da Cultura, e José Elcio Santos Monteze,
Diretor-Geral do DER-MG (3 e 418/2008). Em seguida, o Presidente
comunica aos Deputados que estão abertos, até o dia 28/8/2006, os
prazos para recebimento de emendas aos Projetos de Lei n 2s 3.541,
3.542 e 3.55512006, do Governador do Estado, que autorizam
abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas, do
Tribunal de Justiça Militar e da Assembléia Legislativa do Estado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n2s
1.781/2004 (Deputado José Henrique); 2.954 e 3.008/2006 (Deputada
Elisa Costa); 3.20612006 (Deputado Sebastião Helvécio), no 1 1 turno;
e das Mensagens n 2s 635/2006 (Deputado Domingos Sávio) e
63612006 (Deputado Sebastião Helvécio), em turno único. Passa-se à
1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 22 turno, do Projeto de Lei n2
2.90012005 na forma do vencido no 12 turno (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); e pela aprovação, no l Q turno, dos Projetos de
Lei n2s 2.236/2005 na forma do Substitutivo n 2 3 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio, em virtude de redistríbuição); 2.954/2006 na
forma do Substitutivo n° 2 (relatora: Deputada Elisa Costa) e
3.206/2006 na forma do Substitutivo n9 2, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado Sebastião Helvécio). O
Presidente registra a presença do Deputado Neto Barros, da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo. São também aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei
n 2s 1.781/2004 (relator: Deputado José Henrique) e 3.008/2006
(relatora: Deputada Elisa Costa). O Projeto de Lei n 2 2.953/2006 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado José
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Henrique, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3? Fase da 2' Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Domingos Sávio,
em que solicita a realização de reuniões conjuntas da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária com a de Política
Agropecuária e Agroindustrial, para debater, em audiência pública, os
efeitos da Portaria n 2 129/1994, do Instituto Mineiro de Agropecuária,
que proíbe o trânsito de bovinos da área de abrangência das
Delegacias Regionais de Belo Horizonte, Oliveira, São Gonçalo do
Sapucaí, Passos e Bambuí para abate em frigoríficos habilitados a
exportar para a Comunidade Econômica Européia-CEE; e com a de
Cultura, para debater, esclarecer dúvidas e divulgar os critérios para
utilização do Fundo Estadual de Cultura. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique - Sebastião Helvécio -

Jô Moraes.
ATA DA 21? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 23/8/2006

As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da
Polícia Civil, e Rosário Dehon César Mota, Chefe da Divisão de
Ordenamento da Estrutura Fundiária do Incra-MG, publicados no
"Diário do Legislativo" de 18/8/2006; e e-mail do Sr. Aurenilton
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Araruna de Almeida, Secretário da CMADS da Câmara Federal,
solicitando a designação de um consultor da área de meio ambiente
para participar do Seminário sobre Legislação Concorrente em Meio
Ambiente, no período de 5 a 8112/2006. Passa-se à 2? Fase da 2?
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 3.278 e
3.371/2006. Passa-se à 3 4 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Adalciever Lopes, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater a instalação de
depósito de resíduos sólidos em área de preservação ambiental no
Município de Perdões; Roberto Carvalho, em que solicita seja
realizada audiência pública em Santa Luzia para debater a proposta
de declarar como área de preservação permanente a área sob
domínio da Codemig, na região do Bairro Frimisa; Laudelino Augusto
(3), em que solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado, por
intermédio do Líder do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, com vistas ao desmembramento do Projeto de Lei n
3.374/2006; seja agendada visita da Comissão ao Secretário de Meio
Ambiente para discutir assuntos relacionados à defesa do meio
ambiente e aos procedimentos adotados pela Feam quando do
licenciamento ambiental corretivo; seja realizada audiência pública
para apresentação e discussão dos atlas "Mapeamento e inventário
da flora nativa e dos reflorestamentos de Minas Gerais" e "Áreas
prioritárias para proteção da biodiversidade no Estado" e do trabalho
de elaboração do zoneamento ecológico-econômico do Estado,
desenvolvidos pelo Poder Executivo em convênio com universidades
e entidades de pesquisa; João Leite e Laudelino Augusto, em que
solicitam seja enviado ofício à TV Assembléia com vistas à criação de
um programa, em parceria com a área de meio ambiente da
Consultoria Temática desta Casa, destinado a esclarecer dúvidas da
população sobre questões ambientais, tanto técnicas quanto relativas
à legislação ambiental; Elisa Costa e Laudelino Augusto, em que
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solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater,
em audiência pública, nas cidades de Araçuaí, Teótilo Otoni e
Mantena, o projeto "Vida no Vale" e o projeto-piloto desenvolvido pela
Copasa, em Municípios do Vale do Jequitinhonha, com vistas à
redução de custos operacionais em sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário. 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 agosto de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 72 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 23/8/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Doutor Ronaldo
(substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no "Diário do
Legislativo" conforme data mencionada entre parênteses: ofício dos
Srs. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, Secretário Executivo do
Conf az (10/8/2006); limar Bastos Santos, Presidente da Feam
(19/8/2006); Antônio Carlos Valadares, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal (19/8/2006). Passa-se à 3 1 Fase
da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão, eri que solicita seja
realizada audiência pública para discutir e definir providências
urgentes no âmbito do Estado, para que os estabelecimentos de
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educação infantil possam responder ao Censo Escolar Anual da
Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - Maria Olivia - André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.927/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Aracitaba o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar de seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 21/3/2006, 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 n 2 103/2006.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 2.92712006 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Aracitaba um imóvel constituído de
terreno edificado, com área de 10.000ni 2, situado no lugar
denominado Barra Mansa, nesse Município.

Observe-se que a alienação de bens públicos se submete aos
preceitos da Constituição do Estado, art. 18, e da Lei Federal nc
8.666, de 1993, que institui normas gerais para as licitações e
contratos da administração pública, art. 17. Ambos estabelecem como
pressuposto para a celebração do respectivo contrato a prévia
autorização legislativa, condicionada esta à existência de interesse
público devidamente justificado. Essa exigência encontra-se atendida
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no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, que destina o imóvel à
instalação de uma usina de reciclagem de lixo.

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 da escritura pública de doação, sem que tenha sido dada ao
imóvel a destinação prevista no art. jP, ele reverterá ao patrimônio do
Estado.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica ng 103/2006, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se manifesta de
forma favorável à doação pretendida, ressaltando o relevante
interesse público de que se reveste a usina de reciclagem de lixo.

Conclusão
Diante	do exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 2.927/2006.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.322/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o
imóvel que menciona.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 25/5/2006, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 102, III, 'a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 20/6/2006, esta relatoria baixou a matéria em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito
Municipal de ltaúna, a fim de que se manifestassem sobre a
pretendida alienação, o que foi feito, respectivamente, por intermédio
da Nota Técnica n g 10112006 e do Ofício n 2 302/2006.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 2 3.322/2006 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de ltaúna imóvel com área de 8.340m2,
situado no lugar denominado Vila Nogueira Machado, nesse
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Município.
Observe-se que a alienação de bens públicos submete-se aos

preceitos da Constituição do Estado, art. 18, e da Lei Federal n°
8.666, de 1993, que institui normas gerais para as licitações e
contratos da administração pública, art. 17. Ambos estabelecem como
pressuposto para a celebração do respectivo contrato a prévia
autorização legislativa, condicionada esta à existência de interesse
público devidamente justificado. Essa exigência encontra-se atendida
no parágrafo único do art. l Q do projeto, que destina o imóvel à
continuação de funcionamento do centro comunitário da região,
mantido pela Prefeitura Municipal de ltaúna.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2 2 da
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos, contados da
data de publicação da lei, sem que tenha sido dada ao imóvel a
destinação prevista no ai. 1 9 , ele reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe observar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão manifesta-se de forma favorável à doação pretendida,
ressaltando que o imóvel já está sendo gerenciado pelo Município.
Também o Prefeito Municipal de ltaúna manifesta-se-lhe
favoravelmente, uma vez que no local são atendidas crianças,
adolescentes e idosos, além de serem desenvolvidas diversas
atividades culturais, sociais e recreativas para a comunidade.

Entretanto, faz-se necessária correção de dado cadastral do referido
imóvel, além de adequação da redação do projeto à técnica
legislativa, para o que apresentamos o Substitutivo n 2 1, apresentado
em seguida à conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.322/2006, na forma do Substitutivo
n2 1, que se segue.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

ltaúna o imóvel constituído de terreno e benfeitorias, com área de

rs



675

8.340,00m 2 (oito mil trezentos e quarenta metros quadrados), situado
na Vila Nogueira Machado, nesse Município e registrado sob o n
2.705, a fls. 5 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de ltaúna.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do centro comunitário da região.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, for alterada a destinação prevista no
parágrafo único do art. l.

Art.. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N23.330/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe
dispõe sobre o desenvolvimento de programas, projetos e atividades
visando a incentivar os criadores de gado bovino a integrar o Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e
Bubalina - Sisbov -, e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/2006 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer, nos termos do art.
188 c/c oart. 102 do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição estabelece que o poder público estadual deverá

desenvolver programas, projetos e atividades com a finalidade de
apoiar e incentivar criadores de gado a integrar o Sistema Brasileiro
de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina -
Sisbov -' instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

A Instrução Normativa n°1, de 2002, do citado Ministério, instituiu o
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Sisbov com o objetivo de caracterizar os rebanhos bovino e bubalino
no território nacional, garantindo a segurança sanitária desses
rebanhos e de seus produtos e subprodutos.

No anexo dessa instrução, o Sisbov é definido como "o conjunto de
ações, medidas e procedimentos adotados para caracterizar a origem,
o estado sanitário, a produção e a produtividade da pecuária nacional
e a segurança dos alimentos provenientes dessa exploração
econômica". Com efeito, a norma que instituiu o Sisbov preocupou-se
fundamentalmente com a sanidade dos rebanhos bovino e bubalino
nacionais.

Observa-se, no entanto, que a norma federal não estabelece a
obrigatoriedade de registro do animal no sistema, ressalvada a
adesão ao Sisbov como pré-requisito indispensável para que o
produtor rural possa participar do comércio internacional.

Já no projeto de autoria parlamentar, a integração dos criadores de
gado bovino e bubalino no Sisbov deve ser alcançada por meio de
incentivos tais como a instituição de linhas especiais de financiamento
e a realização de campanhas institucionais.

Do ponto de vista jurídico, o projeto encontra respaldo no art. 23,
VIII, da Constituição Federal, que trata da competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
"fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar".

Por outro lado, o controle sanitário dos rebanhos bovino e bubalino é
de fundamental importância para se garantirem produtos e
subprodutos de qualidade para o consumidor, em termos de saúde
pública. Para esse fim, o mencionado dispositivo constitucional, no
inciso II, também determina aos entes da Federação "cuidar da saúde
e assistência pública".

Sendo o Sisbov instrumento de política agrícola federal, os Estados
podem adotar uma política própria para controle do rebanho em
âmbito regional. Dessa forma, entendemos que a colaboração do
poder público estadual com o Governo Federal pode se dar com
sucesso. Com efeito, a criação de programas e incentivos, como
propõe o projeto, é medida adequada e com grande chance de
sensibilizar os produtores rurais a aderirem ao Sisbov.

rs



677

Propostas dessa natureza são compatíveis com as normas editadas
pela União e com a obrigação constitucional do Estado de atuar em
prol da qualidade sanitária de produtos e subprodutos de origem
animal.

Por fim, a nossa avaliação é a de que o projeto não viola as regras
de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do Estado.
Com efeito, a proposição apenas estabelece para o Estado a
obrigação de instituir programas, projetos e atividades, cujos
detalhamentos dependerão de edição de normas complementares, da
alçada privativa do Poder Executivo. Portanto, o projeto de lei em
exame efetivamente não cria programas e projetos. Cuida tão-
somente de diretrizes que deverão ser seguidas pelo poder público,
com vistas a incentivar criadores de gado a integrar Sisbov, em
harmonia com as normas expedidas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Para tanto, o projeto estabelece norma
expressa no art. 40.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°3.330/2006.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - George

Hilton - Sebastião Costa.
PARECER PARA 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.435/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem ng 618/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa
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para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Dores do
lndaiá imóvel constituído de área com 4.050m 2, incorporado ao
patrimônio do Estado em 1929 por doação do mesmo Município, sem
que fosse estabelecida cláusula de destinação.

Estando o imóvel ocioso, pleiteia agora a administração local
aproveitá-lo para a instalação e funcionamento da Prefeitura
Municipal, o que só pode ocorrer com a sua transferência ao
patrimônio de Dores do lndaiá.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
1, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado. Essa
exigência está atendida com a finalidade expressa no parágrafo único
do art. l Q do projeto, pois a adequada instalação do Executivo
Municipal possibilitará o melhor desempenho de suas funções,
beneficiando a população local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado caso não
seja, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, utilizado com a finalidade prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n Q 3.43512006.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.436/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 619/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Araguari o imóvel que
especifica.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/6/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar um terreno de propriedade do
Estado com área de 6.294,51m2, parte de imóvel com área total de
10.275,00m2, situado no Distrito de Piracaíba, no Município de
Araguari, registrado sob o n2 15.510, a fls. 290 do Livro 3-1-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

De conformidade com o art. 2 2 da proposição, parte do imóvel objeto
da alienação tem as seguintes áreas remanescentes: 2.441,60m2,
onde funciona a Escola Estadual Coronel Lindolfo Rodrigues da
Cunha; e 1.538,89m 2, utilizada como área de recreação e reservada
para futura ampliação da referida unidade de ensino.

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

Essa exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com as
razões apresentadas pelo Governador, a doação tem por objetivo
regularizar a situação da parte do imóvel onde funciona a Escola
Estadual Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, transferindo o domínio
da área ocupada para o Município de Araguari, que procederá à
urbanização da área e à regularização da posse dos ocupantes,
conforme prevê o parágrafo único do art. l do projeto.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, neste caso,
está prevista no art. 32 da proposição, que estabelece o retorno do
bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não
lhe for dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada a
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sua destinação ou modificada a sua finalidade.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.436/2006.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - George Hilton, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo,
PARECER PARA 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.449/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 624/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 30/6/2006 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Arcos imóvel
constituído de terreno edificado, com área de 10.326m 2, incorporado
ao patrimônio do Estado em 1953 por doação de particulares, para a
construção de uma unidade escolar, sem a imposição de ônus.

No imóvel foi instalada a Escola Estadual Barra do Meto,
posteriormente municipalizada e desativada. Ocioso o bem, a
administração municipal pleiteia agora aproveitá-lo para a implantação
de projeto social de interesse local.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado;
e, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
1, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado. Essa
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exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no
parágrafo único do art. to do projeto, a saber, o funcionamento de
programas sociais do Conselho Central de Arcos - Sociedade São
Vicente de Paulo.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 2 da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou vier a ser desvirtuada
a sua finalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 3.449/2006.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - George

Hilton - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 P TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.467/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 626/2006, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/7/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo aumentar o efetivo da

Polícia Militar, passando-o de 48.045 para 51.669 integrantes, entre
oficiais e praças, para o atendimento das novas políticas de
segurança pública e de defesa social.

Na mensagem que encaminha a proposição, o Chefe do Executivo
ressalta que, tendo em vista o aumento da despesa com pessoal
decorrente da aplicação da medida proposta, a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag -, na qualidade de órgão
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ordenador, estará atendendo a tais implicações quanto ao prescrito na
Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os dispositivos
referentes ao impacto orçamentário-financeiro e à observância dos
limites percentuais previstos na referida lei. A esse respeito, é
importante destacar que a Comissão de Fiscalização Financeira,
oportunamente irá manifestar-se sobre os aspectos pertinentes.

Nos termos da proposição em exame, o preenchimento dos quadros
de oficiais e de praças da Polícia Militar dar-se-á mediante o aumento
de até 20% dos limites previstos para os anos de 2007, 2008 e 2009,
respeitados os limites fixados para o ano de 2010, conforme previsto
no anexo que acompanha o projeto. Este apresenta o Quadro de
Organização e Distribuição de Efetivo da Polícia Militar, no qual estão
previstos os efetivos dos Quadros de Oficiais da Polícia Militar, de
Oficiais da Saúde, de Oficiais Complementares, de Oficiais
Especialistas, de Praças e de Praças Especialistas. Cumpre observar
que a organização dos quadros constantes no anexo mencionado se
apresenta na forma proposta pelo Projeto de Lei Complementar n2
86/2006, de autoria do Governador do Estado, que altera o Estatuto
da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a proposição, o número de militares do sexo
feminino nos Quadros de Oficiais Militares, de Oficiais
Complementares e de Praças Policiais Militares será de até 10% do
efetivo previsto. Aos demais quadros, esse limite não se aplica.

Quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, a proposição
atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a
deflagração do processo legislativo, uma vez que o art. 66, inciso III,
alínea 'a", da Constituição Estadual atribui ao Governador do Estado
competência privativa para a fixação e a modificação dos efetivos da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e atribui a esta Casa
Legislativa competência para deliberar sobre a matéria, nos termos do
art. 61, inciso VIII, da referida Cada.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n2 3.467/2006.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - George
Hilton - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.

PARECER PARA 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.474/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n2 633/2006, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Urucânia o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 6/7/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Urucânia o
imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de
1.374,75M 2, incorporado ao patrimônio do Estado em 1967 por
doação da Arquidiocese de Mariana, sem a imposição de nenhum
ônus.

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

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, a saber, o desenvolvimento
de atividades educacionais de interesse da municipalidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 Q da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não vier a ser utilizado de acordo com a finalidade prevista.

Conclusão

La'
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Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.474/2006.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - George Hilton.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.08812005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n 9 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 29 turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 9 do art. 189, apresentamos no
final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento, ria forma aprovada no l turno, visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de
Minas imóvel constituído por um terreno com área de 25.045m2,
situado na localidade de Graminha, doado ao Estado por aquele
Município, para que fosse anexado à Escola Estadual Presidente
Tancredo Neves.

De acordo com o parágrafo único do art. 1 2 da proposição, o imóvel
deverá ser destinado à construção de um conjunto habitacional,
indicando, com isso, 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. 22 do substitutivo prevê a
reversão do bem ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de
cinco anos contados da data de registro da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 22 do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320,
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de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.088/2005, no 2 turno, na forma do vencido no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Jô

Moraes - José Henrique.
PROJETO DE LEI N g 2.088/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmópolis de

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

Carmápolis de Minas o imóvel constituído pela área de 25045m2
(vinte e cinco mil vírgula quarenta e cinco metros quadrados), situado
na localidade de Graminha, nesse Município, registrado sob o n9
3.460, a f Is. 161 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo será destinado à
construção de um conjunto habitacional, em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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