
ANAIS

ASSEMBLÉIA DE MIS
OPOdsrdoClàdio 2006

lk!; ... I1.1

'1L _
o

• __- ..
--Ji	 1



ANAIS
2006

1 a 31 de maio
páginas 685 a 1.511

n2 5 volume 14
Belo Horizonte



Diretora Legislativa:
Cláudia Sampaio Costa

Gerente-Geral de Taquigrafia e Publicação:

;,.

DATA •EC.

Ii•'t'
Juliana Jeha Daura

Gerentes de Revisão e Publicação:
Elaine Machado Martins e Saltes e Osvaldo Rafael Sudário

Preparação de Textos:
Maria de Fátima S. Davite de Andrade

Kátia Maria Fernandes de Oliveira
Jussara Maria do Carmo

Projeto Gráfico e Impressão: Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação
Capa: Terezinha de Jesus Moura Brito e Mauro Lúcio de Paula

Impressão e Acabamento:
Gerência de Reprografia e Transportes

Mansa Pimentel Salgado (Gerente)
Gilberto Martins Machado

Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. v.14 - n l 5- mal.
-2006
Belo Horizonte, 2003

v. irregular

Volumes anteriores publicados com variação no título e na periodicida-
de.
ISSN 0102-9029

CDU328(815.1)(093.2)

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -Gerência-Geral deTaquigrafia e
Publicação -Serviço de Revisáoe Publicação-Telefones: (31) 3290-764513290-7646
Rua Rodrigues Caldas, 30- CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG



685

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 34? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: 14 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 585, 586, 587,
588, 589 e 590/2006 (encaminham expediente que autoriza o Poder
Executivo a alienar ao espólio de Joaquim Ferreira dos Santos e
outros os imóveis que especifica, expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à empresa ABC Indústria e
Comércio S.A - ABC Inco., expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda. e os
Projetos de Lei n 2s 3.291, 3.292 e 3.29312006, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões - 2? Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n 2s 3.294 a 3.298/2006 - Requerimentos ns 6.586 a 6.59812006 -
Requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz e outros, Gil Pereira
e outros, Elmiro Nascimento, Antônio Andrade e Paulo Piau e Paulo
Piau - Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do
Consumidor, de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de
Educação e de Meio Ambiente e dos Deputados Bilac Pinto, Dimas
Fabiano, Gil Pereira e Gustavo Valadares - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo, Padre João, Rogério
Correia, João Leite e Adelmo Carneiro Leão, da Deputada Elisa Costa
e dos Deputados João Leite, Rogério Correia e Doutor Viana - 22
Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz e
outros, Gil Pereira e outros, Paulo Piau; deferimento - Requerimento
dos Deputados Elmiro Nascimento, Antônio Andrade e Paulo Piau;
deferimento; designação de comissão - Requerimento da Deputada
Maria Olívia; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

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

Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Célio Moreira -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Milton -
Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Manos
Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h10min, a lista

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

1 4 Parte
1 Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Biiac Pinto, 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N g 58512006
Belo Horizonte, 10 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da
Constituição do Estado, o expediente que "autoriza o Poder Executivo
a alienar ao Espólio de Joaquim Ferreira dos Santos e outros os

rÁ
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imóveis que especifica".
Atendendo à determinação constitucional, e por considerar

relevantes as razões aduzidas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER -, submeto aos nobres Deputados o expediente
em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* A tabela referente aos Processos Rurais Encaminhados à ALEMG

para Apreciação em 18 de Janeiro de 2006 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 18.5.2006.

- A Comissão de Política Agropecuária, para fins do art. 102, inciso
IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N o 586/2006

Belo Horizonte, 11 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição
do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 79 da Lei n Q 15.292, de
5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa ABC Indústria e Comércio S/A - ABC
Inco., pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N Q 587/2006
Belo Horizonte, 11 de maio de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7Q da Lei n Q 15.292, de
5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda. pelo

m1_À
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Secretário de Estado de Fazenda.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência n 2 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 58812006
Belo Horizonte, 11 de maio 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 Padre Lauro à Escola Estadual localizada no
Município de Nova Serrana.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Padre Lauro, pelo seu trabalho comunitário e como Diretor de Escola,
conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação, em
apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Padre Lauro à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Ensino Médio localizada no Bairro Planalto, no
Município de Nova serrana.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio
que, em reunião realizada no dia 28/3/06 homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual Padre Lauro para denominação da referida unidade
de ensino.

Padre Lauro Geraldo Resende Pinto, natural de Rezende Costa,
filho de Alfredo de Paula Pinto e Ester Augusta de Rezende, estudou
o 12 grau na E. E. Assis Rezende e fez o 29 grau, juntamente com sua
formação sacerdotal, no Colégio Salesiano, em São João dei Rei.

Sua ordem religiosa era a Salesiana, tendo estudado Teologia em
Córdoba, na Argentina.

Falava fluentemente inglês, espanhol e latim e, também, entendia
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muito de mecânica de automóvel. Veio para Nova Serrana no início da
década de oitenta e aqui ficou por 14 anos. Foi Diretor do Ginásio São
José por seis anos.

Durante muito tempo foi o único padre da cidade e conquistou a
amizade de todos que com ele conviviam. Coordenou a construção da
Igreja Matriz de São Sebastião, padroeiro da cidade de Nova Serrana.

O homenageado nasceu 15/08/1939 e faleceu 06/09/1994.
Cumpre registrar que no Município de Nova Serrana não existe

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

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 2 13.408, de
21/1211999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame de egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.291/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Padre Lauro à Escola

Estadual localizada no Município de Nova Serrana.
Art. 1 - A Escola Estadual situada na Av. Amazonas, n°3.431, no

Bairro Planalto, no Município de Nova Serrana, passa a denominar-se
"Escola Estadual Padre Lauro".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Paulo Cesar. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 2.850/2005, nos termos
do § 2Q do ai. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 58912006

Belo Horizonte, 11 de maio 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 Nossa Senhora do Carmo à Escola Estadual
localizada no Município de Carmo do Paranaíba.
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O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a padroeira
da cidade de Carmo do Paranaíba, conforme justificativa da Secretária
de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada na
Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, situada na Av. Santa Cruz,
2.150, B. Santa Cruz, no Município de Carmo do Paranaíba.

O nome da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo foi escolhido
em homenagem à padroeira da cidade de Carmo do Paranaíba, em
concomitância com o nome da unidade penitenciária e devido à
devoção à Nossa Senhora do Carmo da comunidade carmense e
também dos visitantes.

Cumpre registrar que no Município de Carmo do Paranaíba 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 Q 13.408, de
21112/1999, 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 3.292/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo à

Escola Estadual localizada no Município de Carmo do Paranaíba.
Art. l - A Escola Estadual localizada na Penitenciária Nossa

Senhora do Carmo, situada na Av. Santa Cruz, n°2.150, Bairro Santa
Cruz, no Município de Carmo do Paranaíba, passa a denominar-se
"Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo".

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,

WL
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 590/2006
Belo Horizonte, 15 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, tendo em vista o
disposto no § 2Q do art. 165 da Constituição da República, no inciso II
do art. 153 e no art. 155 da Constituição do Estado, e no inciso II do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, projeto de lei que estabelece as diretrizes
para elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2007.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei
orçamentária anual, estabelecer as metas e prioridades da
Administração Pública Estadual, dispor sobre a política de aplicação
da agência financeira oficial, administração da dívida e operações de
crédito, e sobre as alterações na legislação tributária e tributário-
administrativa.

Em cumprimento do disposto no art. 42 da Lei Complementar
Federal n 9 101, de 4 de maio de 2000, integram o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias os seguintes Anexos:

Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual para o
exercício de 2007;

Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas;
Riscos Fiscais, onde se avaliam os passivos contingentes e outros

riscos capazes de afetar as contas públicas.
A manutenção do equilíbrio fiscal continua sendo o objetivo que

norteia nossas ações. Neste sentido, buscaram-se dispositivos que
asseguram compatibilidade entre a arrecadação das receitas e as
despesas necessárias ao funcionamento do Estado e a priorização de
investimentos nas áreas mais sensíveis.

Cabe ressaltar que o projeto em pauta foi elaborado em regime de
colaboração entre os Poderes do Estado, o Ministério Público, a
Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, atendendo ao disposto no
art. 155 da Constituição do Estado.
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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,
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no

exercício do cargo de Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N 9 3.293/2006

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
para o exercício financeiro de 2007 e dá outras providências.

CAPITULO 1
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1 - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado, e na Lei Complementar Federal n
101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2007, que compreendem:

- as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito; e
VI - as disposições finais.	-

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2 - As prioridades e metas da Administração Pública estadual

para o exercício de 2007, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento
dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal, são as
constantes no Anexo 1 desta lei, as quais terão precedência na
alocação dos recursos na lei orçamentária de 2007 e na sua
execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação
da despesa.

Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância
com as prioridades e metas de que trata o "caput", adequadas ao

kA
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-2007 e à sua
revisão anual.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 3 - A lei orçamentária para o exercício de 2007, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2004-2007
e suas alterações e nesta Lei, observadas as normas da Lei Federal
n 2 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n2
101, de 2000.

Parágrafo único - A revisão do plano plurianual e a lei orçamentária
conterão programas que promovam a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres, com ações voltadas para o acesso à
escolarização, à inclusão de mulheres vulnerabilizadas, com ênfase
na geração de emprego e renda, e ao atendimento materno-infantil,
em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Art. 4 - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes, devendo a
correspondente execução orçamentária e financeira da receita e da
despesa ser registrada no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG.

Art. 52 - Os valores das receitas e despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 6 - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas serão encaminhadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do Módulo
de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de Planejamento e
Orçamento, até o dia 11 de agosto de 2006, para fins de consolidação
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do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2007, observadas
as disposições desta lei.

§ 1 - As propostas parciais a que se refere o "caput" serão
elaboradas a preços correntes.

- O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,
para o Ministério Público Estadual, para a Defensoria Pública Estadual
e para o Tribunal de Contas do Estado, até o dia 12 de julho de 2006,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2007,
inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.

Art. 7 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição da República n 2 14, de 12 de setembro de
1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § l do art. 158 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n 9 29, de 13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado & 17, de 20 de dezembro de 1995;

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2007, com
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

WL
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IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2007, especificados por
Município, no qual se identifique o estágio em que as obras se
encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n 2 101, de 2000;

Xl - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com
contrapartida obrigatória, especificando a fonte e o montante dos
recursos;

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XV - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2005 e 2006 e à previsão para o exercício de 2007; e

XVI - demonstrativo das receitas e despesas primárias associadas
às parcerias público-privadas.

§ 1 - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se
ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em
consonância com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da
Constituição do Estado, e em observância à Instrução Normativa n2
11/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

§ 2 - Para fins do disposto no inciso XV deste artigo, serão
consideradas as despesas dos fundos estaduais que fomentem
atividades produtivas.

Art. 8 - Os recursos previstos no inciso II do § 22 do ali. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no

rs
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exercício financeiro de 2007, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal n 9 4.320, de 17 de março de 1964, e
das despesas decorrentes das ações e serviços públicos de saúde
realizados por entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 9 - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2007 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo II - Metas Fiscais
desta lei.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:

- as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2004-2007 e se
comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja
execução, até 30 de junho de 2006, tiver ultrapassado 35% (trinta e
cinco por cento) do seu custo total estimado.

Art. 11 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1 - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela Junta
de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

§ 2 0 - As empresas estatais dependentes que não procederem à
execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas
orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Art. 12 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 13 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convénios previstos para o exercício de 2007, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da SEPLAG, e a alocação de créditos aos Órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convénios está
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condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Art. 14 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único - Poderá ser utilizada parcela da reserva de
contingência estabelecida no "caput" para abertura de créditos
adicionais destinados a atender:

- ao pagamento de prêmio de produtividade aos órgãos e entidades
quando ocorrer superação das metas previstas no Acordo de
Resultados;

II - aos órgãos e entidades que apresentarem desempenho
satisfatório na avaliação anual dos programas estruturadores
constantes no programa Gestão Estratégica de Ações e Recursos do
Estado - GERAES -, encaminhada ao Poder Legislativo até 15 de
junho de 2007.

Art. 15 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea "b" do inciso III do ai. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

- dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -

FINDES;
VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxilio-

alimentação e auxílio-transporte;
VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no

programa GERAES, exceto quando se tratar de remanejamento de
recursos entre os programas ou no âmbito de cada um deles;
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X - dotações referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - Pasep da Administração Direta.

Art. 16 - As alterações que incidirem sobre os programas
estruturadores serão realizadas somente por meio do projeto de lei de
revisão do PPAG 2004-2007, de que trata o art. 3 2 da Lei n 2 15.033,
de 20 de janeiro de 2004, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta
lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar
o orçamento anual com as alterações de que trata o "caput.

Art. 17 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, no sítio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, para acesso de toda a sociedade, os projetos
de lei de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual e suas
respectivas leis.

§ 1 ° - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos
anexos da lei orçamentária anual no sítio da imprensa oficial, que
deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta
aos interessados.

§ 2 0 - Edição impressa do Diário Oficial fará constar a observação de
que os anexos do da lei orçamentária anual foram publicados na
forma prevista no § 1 0.

Art. 18 - A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

§ 1 - Para fins de acompanhamento e controle, o pagamento dos
bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do
Poder Executivo dependerá de prévio registro dos respectivos
contratos no Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor, ficando
facultado aos demais Poderes, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas a adoção desse procedimento.

§ 2 - O acompanhamento dos programas financiados com recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto
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público do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento -
SIGPLAN.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

- o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas será
estabelecido pela comissão permanente de que trata o § 2 9 do art.
155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da Lei Orçamentária de 2006 destinado a esses Poderes e
órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela JPOF e terá como parâmetro a Lei Orçamentária de
2006.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos 1 e II deste
artigo as despesas decorrentes de pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas terão como limite, na elaboração de suas propostas
orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2006, excluídas despesas sazonais e extraordinárias, projetada
para o exercício de 2007, considerando a revisão geral anual de que
trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais.

§ 1 - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes de
percentual da variação nominal semestral do valor líquido arrecadado
de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da tolha salarial e
observadas as disposições da Lei Complementar Federal n Q 101, de
2000.

§ 2 - Na fixação do limite estabelecido no "caput" serão observados
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os princípios constitucionais, especialmente os da legalidade e da
responsabilidade, e o disposto na Lei Complementar Federal n g 101,
de 2000.

§ 3 - Serão considerados contratos de terceirização de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1 2 do art. 18 da Lei Complementar
Federal n Q 101, de 2000, as despesas provenientes de contratação de
pessoal para substituição a categorias funcionais abrangidas por
planos de cargos do quadro de pessoal de órgão ou entidade, sendo
tais despesas contabilizadas como Outras Despesas de Pessoal.

Art. 21 - Para atender ao disposto no art. 169, § 1, inciso II, da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal n 2 101, de 2000.

Art. 22 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operações
especiais e seus desdobramentos, com a indicação da modalidade de
aplicação, do identificador de ação governamental, da fonte de
recurso, do identificador de procedência e uso e do grupo de despesa.

Parágrafo único - Os subprojetos e as subatividades serão
apresentados com as respectivas metas e quantificações e serão
agrupados em projetos e atividades, que conterão descrição sucinta
de seus objetivos.

Art. 23 - A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o
identificador de procedência e uso, aprovados na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, poderão ser modificados para atender às
necessidades da execução, desde que autorizados por meio de:

- portaria da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão Sucor -, para fonte de recurso
e identificador de procedência e uso;

II - alteração, pela unidade orçamentária detentora do crédito, no
Siafi-MG, para modalidade de aplicação.

§ l Q - As alterações da modalidade de aplicação serão evidenciadas

- -
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mediante publicação mensal dã execução orçamentária da despesa
pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado de Fazenda.

§ 2 - As modificações a que se refere este artigo também poderão
ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na
lei orçamentária.

Art. 24 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1 - Para fixação da despesa financiada com receitas vinculadas e
diretamente arrecadadas deverá ser observada, além do disposto no
caput

- retenção de 13% (treze por cento) para aquelas receitas que, nos
termos da Lei Federal n 9.496, de 11 de setembro de 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da Dívida do Estado
com a União;

II - retenção de 1% (um por cento)para aquelas receitas que, nos
termos da Lei Federal n 2 9.715, de 25 de novembro de 1998,
componham a base para apuração das contribuições ao Pasep.

§ 2 - As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de
taxas, receitas vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados,
serão financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,
respeitado o disposto no inciso III do art. 59 da Lei Complementar n
91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 25 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1 9 de julho de 2006, de acordo com o § 1 9 do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n Q 30, de 13 de setembro de 2000, especificando por
grupo de despesa:

- o número do precatório;
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II - o tipo de causa julgada;
III -a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário; e
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2 - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2007, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 32 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 26 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos,
bem como a sua programação na lei orçamentária, estão
condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1 - E vedada a celebração de convênio ou instrumento congênere
com entidade em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do Siafi-MG.

§ 2 - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o "caput" as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 27 - Não poderão ser destinados recursos para atender às
despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública

direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III - entidades de previdência complementar ou congênere,

ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n 2s 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 28 - A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante

rs
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a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

- atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1 Q do art. 25 da Lei
Complementar Federal n 2 101, de 2000;

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 12 - A transferência de que trata o "caput" terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas
áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADEN E;

II - 10% (dez por cento) para os Municípios do Estado não incluídos
no inciso 1;

III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2 - A exigência de contrapartida fixada no § 1 2 não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental e com saúde.

§ 32 - E vedada a transferência de recursos a Município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de
recurso.

Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta
descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
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quantificações.
Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:
- para cada empresa, a programação de investimentos a ser

realizada em 2007, as fontes de recurso e sua aplicação;
II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2006.

Art. 31 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal & 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 32 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

CAPITULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 33 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao
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atendimento dos fins sociais do tributo;
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA -,

visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e
das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte,
ao pequeno produtor rural e às cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência; e

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

§ 1 - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvimento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2 - Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

sT



706

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 34 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições de seu projeto estratégico 2004-2007 e em
sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual,
incluindo o PPAG, observadas também as determinações legais e
normativas referentes aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou
agente financeiro e as instruções aplicáveis ao sistema financeiro
nacional.

§ 1 - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as
políticas de redução das desigualdades sociais e regionais; de
geração de emprego e renda; de preservação e melhoria do meio
ambiente; de ampliação e melhoria da infra-estrutura; e de
crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços sediados
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura e à agricultura familiar.

§ 2 - Na implementação de programas • de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos, microempreendimentos e
pequenos produtores rurais, às cooperativas e às associações de
produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento
institucional e melhoria da infra-estrutura dos municípios.

§ 32 - o BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, no mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.

Art. 35 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2007, assim como
a demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e
o previsto para o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os
fundos estaduais nos quais o Banco se apresenta como agente
financeiro e mandatário do Estado.
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§ l - O plano de metas assim como os demonstrativos de execução
a que se refere o "caput" discriminarão:

- as fontes dos recursos;
II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os

financiamentos reembolsáveis, efetivamente concedidos ou previstos
para o exercício de 2006;

III - o porte do tomador do financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2 - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais da execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
12 , e os manterá atualizados na Internet.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 36 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 37 - Na lei orçamentária para o exercício de 2007, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 - Na hipótese de o projeto de lei orçamentária não ser
sancionado até 31 de dezembro de 2006, a programação nele
constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes
despesas:

- pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais

a municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à

de 1/12 (um doze avos).
Art. 39 - Será assegurado aos Membros da Assembléia Legislativa

e legais por repartição de receitas

razão de 80% (oitenta por cento)
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acesso ao Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do
art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 41 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato
próprio, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária de 2007,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 82 da
Lei Complementar Federal n P 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de
desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado,
na forma de duodécimos.

Art. 42 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à Comissão Permanente de que trata o § 2 do art.
155 da Constituição do Estado, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do
Estado.

§ l - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela Comissão Permanente de que trata o § 2 9 do art. 155 da
Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2 - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
aprovadas na lei orçamentária de 2007, excluídas:

- vinculações constitucionais e legais;
II - precatórios e sentenças judiciais;
III - despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - despesas com juros e encargos da dívida;
V - despesas com amortização da dívida;
VI - despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e
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transporte financiados com recursos ordinários;
VII - despesas com programas estruturadores constantes no

programa GERAES;
VIII - despesa com o Pasep.
§ 32 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado publicarão, no
prazo de sete dias do recebimento das informações, ato próprio
estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e
movimentação financeira.

Art. 43 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 44 - Os créditos suplementares e especiais serão elaborados
conforme detalhamento constante no art. 22 desta lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 29, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa e de identificador
de procedência e uso em subprojetos, subatividades e nos
desdobramentos das operações especiais será feita por meio de
abertura de crédito suplementar.

Art. 45 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2007,
relativo aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 -, dos órgãos
e entidades do Poder Executivo, será revertido como recursos
ordinários do Tesouro Estadual para o exercício de 2008.

§ l - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo:
- os recursos de transferência do SUS;

II - os recursos dos institutos de previdência;
III - os recursos dos fundos estaduais que exerçam funções de

financiamento e garantia ficando autorizada a transferência de
receitas provenientes de recursos diretamente arrecadados entre os
mesmos, nos termos do art. 15 da Lei Complementar n 2 91, de 19 de
janeiro de 2006;

§ 2 - Os Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de
Fazenda poderão autorizar, por meio de resolução conjunta, a
utilização de recursos provenientes de superávit financeiro não
previstos no § 1.

Art. 46 - São vedados os procedimentos efetuados pelos
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ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 47 - Para fins do disposto no § 32 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n 2 101, de 2000, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n 2 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 6.243/2006, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Elien Gracie Northfleet, Vice-Presidente do STF,
agradecendo voto de congratulações por sua eleição para o cargo de
Presidente do STF, formulado por esta Casa a partir de requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
convidando para o "Seminário Nacional de Relações Intersetoriais:
Um Novo Modelo de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável", a
se realizar de 22 a 25/5/2006, nesta Capital.

Do Sr. José Artur Filardi Leite, Chefe de Gabinete do Ministro das
Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento nQ
6.15112006, do Deputado Gustavo Valadares.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas, prestando informações relativas ao Projeto de
Lei n2 1.886/2004, em atenção a pedido da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. (- Anexe-se ao Projeto de Lei &
1.886/2004.)

Do Sr. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, Superintendente da
lnfraero, em atenção a requerimento da Comissão de Transporte
encaminhado pelo Ofício n 9 642/2006/SGM, prestando informações
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sobre o assunto objeto desse requerimento.
Do Sr. Nelson Henrique Queiroz Garofolo, Corregedor-Geral de

Polícia Civil, em atenção ao Requerimento n2 5.19112005, da
Comissão de Segurança Pública, encaminhando cópia do Documento
n 2 361/CAT/2006, da Coordenação de Administração de Trânsito, bem
como cópia do relatório final da Sindicância Administrativa n Q 29/2005,
referente a denúncia feita por Adriano Laignier.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário da Casa Civil,
encaminhando parecer elaborado pela Secretaria de Planejamento em
referência aos Projetos de Lei n 2s 2.466 e 2.625/2005 e 3.100/2006. (-
Anexe-se aos Projetos de Lei ns 2.466 e 2.625/;2005 e 3.100/2006.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário da Casa Civil,
encaminhando ofícios do Secretário de Transportes, em atenção aos
Requerimentos n 2s 5.941 e 5.968/2006.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário da Casa Civil,
encaminhando parecer elaborado pela Secretaria de Planejamento em
referência aos Projetos de Lei n 2s 2.088/2005 e 3.05512006. (- Anexe-
se aos Projetos de Lei ns 2.088/2005 e 3.055/2006.)

Da Sra. Lani Cajueiro Tobias de Souza, Procuradora da República,
informando que não poderia comparecer a reunião das Comissões de
Meio Ambiente e de Política Agropecuária destinada a debater o
Projeto de Lei n 9 2.95312006. (- As Comissões de Meio Ambiente e de
Política Agropecuária.)

Da Sra. Danielle Machado Pereira, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, comunicando a impossibilidade do
comparecimento deste à audiência pública da Comissão de Meio
Ambiente destinada a debater o Plano Nacional de Recursos Hídricos.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas (2), encaminhando cópia
de convênios celebrados por esse órgão. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, Chefe de Gabinete da
Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento n Q 6.300/2006, da Comissão de Direitos
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Humanos.
De Laci Siqueira, Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal,

comunicando a liberação de recursos financeiros destinados à
Copasa-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Flávio Alvos Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, convidando a
Presidência desta Casa para a assembléia geral desse Bloco, a
realizar-se em 17/5/2006.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Educação - FNDE - (5), informando as liberações
de recursos financeiros para a Secretaria de Estado de Educação,
para a execução dos programas 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.)

De praças da PMMG, solicitando apoio desta Casa para a
implantação do Curso Especial de Formação de Oficiais - Cefo - na
corporação, pelas razões que menciona. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. José Donizete Corrêa, Oficial de Justiça, e outros, lotados na
Comarca de Três Corações, solicitando a pronta intervenção desta
Casa junto ao TJMG quanto às demissões programadas para o dia
26/6/2006 e apoio a projetos que tramitam nesta Assembléia, em
especial a Proposta de Emenda à Constituição n 2 2/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n2 212003.)

Do Sr. Emilio Garibaldi, Chefe Substituto do 32 DS do Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM -, prestando informações
relativas ao Requerimento n 9 6.245/2006, da Comissão de Meio
Ambiente.

Da Administradora Metrópole, prestando informações relativas a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo
Ofício n2 763/2006/SGM.

TELEGRAMAS
Do Sr. José Távora, Presidente da Unale, convidando para a X
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Conferência da Unale, a se realizar de 17 a 19/5/2006, em Manaus
(AM).

Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência
do Senado Federal (2), prestando informações relativas aos
Requerimentos ns 5.966 e 5.967/2006, da Comissão de Transporte, e
6.243/2006, da Comissão de Direitos Humanos, respectivamente.

CARTOES
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, a partir
do Requerimento n 2 6.355/2006, do Deputado Leonardo Moreira.

Da. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Desenvolvimento
Social e Esportes, agradecendo voto de congratulações formulado por
esta Casa a partir do Requerimento n 2 6.358/2006, do Deputado
Leonardo Moreira.

2 1 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.294/2006
Declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Januária, com

sede no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 9 - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana de

Januária, com sede no Município de Januária.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
André Quintão
Justificação: A Cáritas Diocesana de Januária é um organismo de

ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -,
que visa a exercer atividade de promoção e assistência social
voltadas para a população em situação de exclusão social.

O trabalho desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Januária
abrange vários segmentos, tais como: projetos para defesa e luta
pelos direitos da criança e do adolescente, em parceria com
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organizações e entidades que atuam na luta pela implementação e
pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; ações
voltadas para a formação de lideranças mais conscientes e
preparadas para mobilização, reivindicação, defesa e controle social;
melhoria das condições de vida das famílias e comunidades, através
de programas de segurança alimentar e nutricional; criação de
políticas de parcerias, visando à geração de renda e combate ao
desemprego.

- 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 3.295/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Barbosa

Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia - AMBLJCIISA -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

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

Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia -
AMBLJCIISA -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Associação Agrícola do Monte Alegre - Aama -,

organizada pelo regime de sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por
finalidade a defesa dos direitos dos moradores do bairro e
adjacências, não se admitindo na entidade discriminação de raça, cor
ou credo político ou religioso.

- 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 3.296/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Autodesenvolvimento de

Betim - Cadeb -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Autodesenvolvimento de Betim - Cadeb -, com sede no Município de
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Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
Jésus Lima
Justificação: O Centro de Autodesenvolvimento de Betim - Cadeb -

foi fundado em 1994 nessa cidade industrial e tem como objetivo
principal a promoção do bem-estar nos seus vários gêneros, levando
várias atividades ocupacionais que estimulem o desenvolvimento
participativo, visando à melhoria da qualidade de vida e ao estímulo à
geração de renda. Ela tem várias ações, quais sejam: coordenar e
executar programas e projetos, fomentar organização de unidades
produtivas, prestar assessoria administrativa e jurídica às unidades,
captar recursos e também desenvolver atividades culturais, sociais e
educativas para adolescentes, visando à erradicação do trabalho
infantil.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade à sociedade e por
sua importância social, apresento este projeto de lei para apreciação
dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.297/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Apoio à

Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Apoio à Pessoa Deficiente - Acaped -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
João Bittar
Justificação: A Associação Comunitária de Apoio à Pessoa

Deficiente - Acaped -, fundada em 6/6/83, é uma sociedade civil de
caráter beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, que presta
serviços gratuitos e permanentes, sem distinção de clientela, sexo,
raça, cor, religião. A Associação tem como objetivo precípuo propiciar
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assistência às pessoas da comunidade portadoras de deficiência
mental ou física.

- 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 3.298/2006
Dá denominação de Rodovia Maria de Lourdes Simão ao trecho da

MG-827 que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Rodovia Maria de Lourdes Simão o trecho

da MG-827 que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Sra. Maria de Lourdes Simão desenvolveu durante a

sua vida um trabalho comunitário e social muito importante. Sempre
preocupada com a formação de seus filhos, foi a genitora de Nilo
Simão, um dos grandes empresários da região, que fornece inúmeros
empregos e renda para a comunidade, além de realizar um trabalho
social que dignifica a pessoa humana. Ela sempre lutou pela melhoria
das estradas de região por acreditar que, com isso, o desenvolvimento
chegaria mais rapidamente.

Maria de Lourdes Simão era uma mulher de bondade incontestável
e merecedora da homenagem que se propõe e que marcará o nome
dessa cidadã, que tanto trabalhou em prol de uma Bambuí cada vez
melhor. Faleceu em 7/8/90.

- 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.

REQUERIMENTOS
N 2 6.58612006, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo aos Ministros da Saúde e da Educação, à Secretária
Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e ao
Secretário Especial dos Direitos Humanos com vistas ao
prosseguimento das atividades do Projeto Brasil Afro-Atitude. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)
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N 2 6.587/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Coordenadoria Geral do DER-
MC em Curvelo pelo transcurso de seus 55 anos de criação. (- A
Comissão de Transporte.)

N 9 6.588/2006, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Carmen Lúcia Antunes Rocha por
sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N 9 6.58912006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de
recursos para a reforma e ampliação da Escola Estadual Mário Porto,
em Uberlândia.

N 2 6.590/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de
recursos para a reforma e ampliação da Escola Estadual José Comes
Junqueira, em Uberlândia.

N 2 6.59112006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à celebração de
convênio com o Município de Uberlândia para a reforma e ampliação
da Escola Municipal Professora Regina Arantes Lemes.

M 6.592/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de
recursos para obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Maria
da Conceição Barbosa de Souza, em Uberlândia.

N 9 6.593/2006, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à liberação de
recursos para obras de reforma e ampliação da Escola Estadual do
Bairro Maravilha, em Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N 2 6.594/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhado pedido de informações ao Presidente da Cemig a
respeito dos acordos firmados por essa empresa com os chamados
"consumidores livres.

N 2 6.595/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhado pedido de informação ao Presidente da Cemig
sobre a discriminação da composição do preço final da energia
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elétrica. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
N 9 6.59612006, da Comissão de Turismo, solicitando seja

encaminhado ofício ao Governador do Estado com vistas a que, no
próximo ano, a comemoração do Dia de Minas Gerais seja realizada
no Município de Matias Cardoso. (- A Comissão de Cultura.)

N 2 6.597/2006, da Comissão de Saúde, solicitando sejam
formulados com o Sr. Paulo César Almeida, Reitor da Unimontes,
votos de congratulações pela inauguração da Ala de Vestiários do
Hospital Universitário de Montes Claros.

N 2 6.59812006, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Funttel com vistas à imediata
liberação dos recursos destinados à Inatel, pelas razões
mencionadas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sávio Souza Cruz e outros, Gil Pereira e outros, Elmiro Nascimento,
Antônio Andrade e Paulo Piau e Paulo Piau.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, de Administração Pública, de Assuntos
Municipais, de Educação e de Meio Ambiente e dos Deputados Bilac
Pinto, Dimas Fabiano, Gil Pereira e Gustavo Valadares.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público presente nesta Casa e público que nos assiste pela TV
Assembléia, celebra-se, em 24 de abril, o Dia Internacional do Jovem
Trabalhador. Seria bom que pudéssemos noticiar que foi comemorado
em 24 de abril o Dia Internacional do Jovem Trabalhador.
Infelizmente, não há muito o que comemorar.

O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, iniciado no
governo Lula e que previa a criação de 260 mil empregos por ano, foi
abandonado recentemente. Os resultados foram desanimadores:
apesar das dificuldades para a inscrição, só aceita via internet - e
muitos jovens não dispõem desse recurso -, cerca de 200 mil se
inscreveram no programa em todo o País. No entanto, apenas 3.936
empregos foram gerados, o que frustrou as expectativas dos jovens
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entre 16 e 24 anos. Esse número ficou muito aquém da promessa de
criar 780 mil empregos em 3 anos.

Em Minas, o resultado desse programa do governo federal foi ainda
mais inexpressivo: 19.295 jovens se inscreveram, e apenas 63
inscritos foram empregados, ou seja, o aproveitamento foi de 0,3%.

O chamado Consórcio Social da Juventude, que tinha como objetivo
promover cursos profissionalizantes para 50 mil jovens em nosso
Estado, não saiu do papel.

A qualificação profissional, que deveria preceder a implantação do
Programa Primeiro Emprego, será oferecida só agora, como informa a
gestora estadual do projeto. E só agora, quando os jovens inscritos já
não acreditam mais nas promessas que foram feitas, é que estas
começam a ser renovadas, justamente em ano de eleição.

Os jovens precisam mais do que promessas sem futuro, precisam
de uma real perspectiva de futuro. Se, de um lado, as políticas
públicas ainda não se firmaram, há iniciativas de setores da sociedade
que são exemplos a serem destacados, como a Assprom e a
Associação Divina Providência.

A Assprom existe há 30 anos e se propõe a promover o primeiro
emprego com educação. Pela entidade, já passaram cerca de 32 mil
jovens adolescentes, que receberam profissionalização, incentivo à
auto-estima, informações antidrogas, orientação sobre doenças
sexualmente transmissíveis e riscos de gravidez na adolescência.
Para ser aceito na Assprom, o jovem deve se submeter ao
monitoramento escolar, que envolve freqüência e aproveitamento, e
deve receber desenvolvimento cultural, esportivo, lazer, embasados
em princípios éticos.

Hoje são 2.500 jovens empregados no setor público e na iniciativa
privada. O acompanhamento e a formação oferecidos pela entidade
são de excelente qualidade, e os resultados são os melhores. Dos
jovens empregados, 80% conseguem o segundo emprego. Eu mesmo
tive a oportunidade de oferecer o segundo emprego a um trabalhador
mirim da Assprom que serviu ao meu gabinete.

A Assembléia conta com um quadro numeroso desses trabalhadores
mirins, supervisionados por pessoas competentes e dedicadas,
sempre atentas ao seu desempenho e à sua formação: refiro-me às



720

Sras. Isabel, Rosana e Eliana, merecedoras do nosso apreço e
admiração.

Quero homenagear também o presidente da Associação, Dr. Carlos
Augusto de Araújo Cateb, que não mede esforços em prol dos jovens
trabalhadores e de suas famílias.

Não bastasse a qualificação e o emprego, a Assprom oferece
uniformes, material escolar, cesta básica e tíquete-refeição. Acima de
tudo, oferece ao jovem a certeza de estar integrado à comunidade
pelo seu esforço, sentindo-se útil e buscando a construção do seu
futuro.

Além da atuação da Assprom, quero destacar o trabalho da
Associação de Promoção Humana Divina Providência, que mantém,
há 13 anos, a Cidade dos Meninos.

Localizada em Ribeirão das Neves, a instituição está implantada
numa área de 510.000m' e proporciona formação integral ao jovem,
com escolas de 1 2 e 2 graus, oficinas profissionalizantes, esporte,
cultura e lazer, além de alimentação e moradia para os alunos
internos e semi-internos. São servidas, por dia, cerca de 4 mil
refeições, incluindo café da manhã, almoço, lanche e jantar, o que
totaliza 141.163kg de alimentos por ano.

As Casas da Juventude, em número de 100, atendem 16
adolescentes cada uma e reproduzem a estrutura familiar, com mãe,
pai ou irmão social. Os adolescentes são encaminhados para a
formação escolar e profissionalizante. Existem 70 oficinas, que
funcionam em três turnos. Durante todo o dia, das 6 às 22 horas, os
adolescentes têm atividades: quatro horas de aulas, quatro horas de
aprendizado profissional ou cursos nas áreas de esporte ou artes,
duas horas de reforço escolar, 1 h30min para deveres escolares, uma
hora para a prática esportiva, uma hora para formação humana, moral
e cristã, uma hora para recreação e tempo para refeições e banhos.

A atenção à saúde é feita em 12 consultórios médicos, sete
odontológicos, ambulatório, farmácia e duas enfermarias com 16
leitos.

Para a prática esportiva, os adolescentes contam com um campo de
futebol gramado, pista de atletismo, 37 quadras poliesportivas, um
ginásio coberto com capacidade para 5 mil pessoas, uma piscina
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olímpica e academias de judô e ginástica. Estão em funcionamento
cursos de futebol de campo, futebol de salão, vôlei, judô e ginástica.
Os 1.600 alunos internos e os 400 semi-internos estão agora
aprendendo música e se dedicando às artes em nove oficinas
culturais.

Também mantido pela Associação Divina Providência, existe, há 29
anos, o Lar dos Meninos, 9.000m 2 de área construída. Após as
reformas que estão sendo feitas, poderá abrigar 410 internos e outros
semi-internos e externos, num total de 600 alunos.

O Lar dos Meninos é administrado pela Comunidade Religiosa dos
Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores. Os alunos do
Lar têm acesso a escolas de l Q e 2Q graus, profissionalização em 16
oficinas, alimentação, moradia, práticas esportivas, atividades
artístico-culturais, formação moral e humana.

Tais experiências vitoriosas mostram que é possível fazer muito
mais do que o assistencialismo das bolsas. O grave problema do
desemprego é mais acentuado para o jovem, que não tem ainda a
experiência comprovada em carteira que todo empregador exige. Sem
a perspectiva do emprego formal, muitos jovens se colocam a serviço
do tráfico ou partem para a marginalidade, movidos pela necessidade
material e pelos apelos de uma sociedade consumista. São inúmeras
as vidas precocemente perdidas por falta absoluta de oportunidades.

Os nossos gabinetes parlamentares recebem, diariamente, uma
grande quantidade de currículos, maioria de jovens que esperam o
primeiro emprego. Seria muito bom se pudéssemos atender a todos
ou mesmo encaminhá-los às empresas, mas, infelizmente e apesar
dos esforços, não temos condição de realizar esse sonho dos jovens.
O que podemos, e nisso devemos nos empenhar, é acompanhar de
perto a execução das políticas públicas para o setor, que devem ser
realistas e exeqüíveis.

São recentes os episódios que sacudiram a França, onde os jovens
protestavam contra uma legislação equivocada para o primeiro
emprego. A juventude é uma grande força de trabalho em qualquer
nação e deve ser considerada com respeito e incentivada mediante
medidas responsáveis, sem demagogia e objetivos eleitorais. Muito
obrigado.

rÀ



722

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados

e Deputadas, saúdo todos os trabalhadores e trabalhadoras, pois, no
dia 1, celebramos seu dia. Nossa saudação carinhosa vai também
para todos os irmãos e irmãs afro-descendentes. No dia 13,
celebramos o Dia da Luta pela Igualdade Racial. Embora
reconheçamos alguns avanços implantados pelo governo Lula, temos
a convicção de que ainda há muito a ser feito. A causa é muito justa.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas, durante o
ano passado, juntamente com os Prefeitos do Alto Paraopeba,
especialmente o Padre Rogério, de Ouro Branco; os Srs. Anderson
Cabido, de Congonhas; Júlio, de Lafaiete; Júlio, de Jeceaba; e Luís
Carlos, de São Brás do Suaçuí, realizamos cinco reuniões com a
Secretaria de Defesa Social.

Desde que fui para Ouro Branco, há 12 anos, trabalhei com os
presos - Pastoral Carcerária. O fato de o preso não ser visto faz com
que não seja lembrado, muitas vezes, pela comunidade e,
infelizmente, pela própria família. Há oito anos, caiu um raio na cadeia
de Ouro Branco. Com isso, os presos foram transferidos para
Congonhas, onde a cadeia é precária. Para vê-los, os familiares, que
são pobres, deveriam pegar um ônibus e depois caminhar 4km, ou
seja ficaram ainda mais distantes. Por problema de superlotação,
foram transferidos para Conselheiro Lafaiete, cuja capacidade da
cadeia é de 80 presos, mas onde há mais de 200.

Fizemos reuniões com Prefeitos e Secretários, inclusive com o atual,
lbrahim Abi-Ackel.

A Gerdau Açominas nunca negou uma demanda justa a ela
apresentada, seja em favor da criança, seja do menor, seja dos
idosos. Recentemente inauguramos o Lar Comunitário Frederico
Ozanan, construído pela Gerdau Açominas. Nas audiências públicas
realizadas nesta Casa, discutimos o processo de expansão da
Gerdau, que agora estaria gerando mais de 9 mil empregos
temporários, restando 3 mil empregos fixos. Durante as discussões,
impusemos condições para o processo de expansão, as quais foram
acolhidas. Uma delas era a cessão de um terreno para a construção
da cadeia pública de Ouro Branco. A escritura desse terreno já foi
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passada para a Prefeitura Municipal de Ouro Branco. Outra condição
era a doação de R$350.000,00, o que foi acordado, desde o ano
passado, com o Secretário Anastasia. E a Secretaria de Defesa Social
comprometeu-se a dar prioridade, neste ano, para a construção da
cadeia de Ouro Branco. Na semana passada, em reunião com o
Secretário lbrahim Abi-Ackel e com o Prefeito e a Vice-Prefeita de
Ouro Branco, o Secretário disse não ter condições de construir a
cadeia neste ano. Mesmo recebendo o terreno e R$350.000,00 da
iniciativa privada, que não tem obrigação, mas que tem um
compromisso com a sociedade, o Estado não deu sequer R$1,00 e
não se empenhou para iniciar a construção da cadeia pública de Ouro
Branco.

Nessa noite, 14 presos fugiram da cadeia de Conselheiro Lafaiete,
onde estão os presos de Ouro Branco. Essa cadeia tem capacidade
para 80 presos, mas abriga mais de 200. Ainda bem que não ocorreu
nenhuma chacina. Essa fuga trouxe insegurança, e as pessoas
tiveram medo de sair às ruas. Mas, graças a Deus, não houve
transtornos violentos, como em São Paulo, e somos solidários com as
famílias paulistas, cujos entes queridos foram vítimas de tanta
brutalidade.

Está claro que a segurança pública é um compromisso do Estado. E,
mesmo tendo a contrapartida da comunidade e da iniciativa privada,
não houve empenho para a construção da cadeia de Ouro Branco.
Mesmo com a fuga de 14 presos em Conselheiro Lafaiete, essa
cadeia está com excesso de mais de 100 presos.

Então, apelo ao Governador Aécio Neves e ao Secretário de Defesa
Social, lbrahim Abi-Ackel, para que revejam a posição do governo e
assumam a responsabilidade para com os presos.

Existe um medo - comentava isso com alguém - de se falar em
construção de cadeias, pois o assunto não traz voto para ninguém,
mas lembro que se trata de compromisso, de questão de humanidade
oferecer e garantir dignidade a essas pessoas. O Estado retirou sua
liberdade, claro que em cumprimento da lei, portanto tem de dar
condições dignas para que essas pessoas se recuperem e voltem à
sociedade, como cidadãos, como qualquer um de nós, preparados
para enfrentar o mundo do trabalho e as convivências familiar e social.
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Temos de recuperar o ser humano. É dever de todos nós resgatar a
dignidade dessas pessoas, entretanto nada podemos fazer se,
primeiramente, o Estado não cumprir seu papel.

Portanto reitero esse apelo ao Secretário: reveja o que disse, de que
não há o que fazer neste ano, mesmo recebendo R$350.000,00 e a
doação de um terreno. E, logo ali ao lado, a 18km, há 200 presos
amontoados, incluindo os presos de Ouro Branco. Os familiares
desses presos são punidos, porque o acesso a eles é difícil. Pessoas
pobres saem de Ouro Branco, viajam com dificuldade para visitá-los.

Confio na sensibilidade do Secretário e do Governador para reverem
essa parceria com o Município de Ouro Branco e a Gerdau Açominas.
Isso se faz necessário, principalmente neste momento delicado de
expansão, como já disse. Mais de 9 mil pessoas estão chegando ao
Município, cuja população é de 33 mil habitantes. A comunidade está
empenhando-se para recebê-las, sobretudo a Prefeitura, com a
construção dos alojamentos, por meio de entendimento com a própria
empresa, para acomodar essas pessoas, essa força de trabalho que
não é encontrada ali.

O nosso primeiro entendimento, que, aliás, foi garantido em
audiência pública nesta Casa, é que se dê prioridade aos
trabalhadores e às trabalhadoras de Conselheiro Lafaiete, Ouro
Branco, Congonhas e região. Só depois de não os encontrar lá, a
empresa, com as terceirizadas, viabilizará, por ônibus, o acesso
desses novos trabalhadores à empresa.

Sr. Presidente, que bom que não houve transtornos violentos nessa
fuga ocorrida na cidade. Infelizmente alguns presos ainda não foram
recapturados. Aproveito para apelar também aos Prefeitos para
formarmos uma força-tarefa a fim de sensibilizarmos o Governador e o
Secretário de Defesa Social, Dr. Ibrahim Abi-Ackel, da importância da
construção dessa cadeia, em parceria com a Gerdau Açominas, que
doará o terreno e repassará R$350.000,00 para ajudar na obra.

Sr. Presidénte, esse é o meu apelo, e peço a V. Exa que reitere o
nosso pedido ao Secretário e ao Governador. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
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Aloise, que assume hoje a Presidência desta Casa, queria
cumprimentá-lo, assim como os demais Deputados e Deputadas,
amigos e amigas da galeria, imprensa, senhores e senhoras
telespectadores.

Trago um assunto que tenho repetido ao fazer a defesa veemente
da educação pública gratuita e de boa qualidade. E trago uma notícia
boa em nível federal, mas também uma análise não muito boa para os
professores do Estado. Não poderia deixar de fazer uma análise mais
completa dessa questão.

Deputado Rêmolo Aloise, Deputados e Deputadas, abordei esse
tema no horário eleitoral gratuito do PT, que, como todo Partido, tem
seu horário gratuito, com inserções pequenas, geralmente de 30
segundos. Optamos no PT, por nossos Deputados Federais e
Estaduais, nessas inserções, terem acesso à televisão e poderem
fazer uma pequena análise de problemas que devem ser solucionados
no Estado de Minas Gerais. Optei por abordar o tema da Educação. E,
Deputado Laudelino Augusto, nesse pequeno tempo que nos foi
concedido, disse que o Governador Aécio Neves paga muito mal a
uma professora e que uma professora de 1 2 a 4 séries recebe, como
salário-base, menos de um salário mínimo.

Assustei-me, no final de semana passada, quando o PSDB solicitou,
na Justiça, que o programa de 30 segundos, em que digo que uma
professora recebe menos de um salário mínimo, fosse retirado do ar.
E o Tribunal concedeu aos tucanos, provavelmente por solicitação do
Governador Aécio Neves, que o meu programa fosse retirado do ar,
porque, entre outras coisas, eu disse que uma professora de 1 2 a 4
séries recebe menos de um salário mínimo como salário-base. E terei
que gravar outro programa.

Para que não reste dúvida de que disse a absoluta verdade, trouxe a
tabela sancionada e remetida pelo Governador, que é lei e que
demonstra que uma professora de 1 a 0 séries recebe menos de um
salário mínimo como salário-base. E está aqui a tabela, essa é a lei.
Uma professora com habilitação de ensino médio, nível A, receberá,
como salário-base, R$305,00; nível B, R$314,15; nível C, a maioria,
R$323,57; e nível D, R$333,28. Ou seja, em qualquer das hipóteses, a
professora recebe menos de um salário mínimo como salário-base.
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Ora, era mais simples o Governador reconhecer que paga a uma
professora menos de um salário mínimo como salário-base e aprovar
o projeto de lei que apresentei para que nenhum servidor público
recebesse menos de um salário mínimo como salário-base no Estado
Minas Gerais.

Esse projeto está na Comissão de Justiça. Em vez disso, o
Governador quer esconder a verdade. Não consegue ouvir nem 30
segundos de crítica, tamanho o vício do Governador de calar a
imprensa mineira e não permitir, no Estado, a existência da
contraposição. Por meio do seu partido, prefere retirar do ar uma
propaganda que diz a verdade a melhorar o salário de uma
professora.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer a denúncia de que é um
absurdo a censura em Minas Gerais. Em nosso Estado, a verdade
não pode ser dita. Não disse nenhuma mentira no programa que
gravei. Aqui está a tabela, assinada pelo Governador, comprovando
que uma professora recebe menos de um salário mínimo como
salário-base. Aliás, o Governador Aécio Neves enviou esse projeto de
lei a esta Casa. Que o povo mineiro fique sabendo que uma
professora em Minas Gerais recebe, como salário-base, menos de um
salário mínimo. E recebeu isso em quase todo o governo Aécio
Neves. Recebeu mais apenas durante três meses: quando o seu
salário passou de R$212,00 para R$323,00 e o salário mínimo era de
R$300,00. Agora, como o salário mínimo será de R$350,00, a
professora voltará a receber um salário menor que o mínimo. Essa é a
pura verdade. O Governador pode até tirar o programa do ar, utilizar
as suas amizades, mas não poderá calar a verdade, porque ninguém
pode dizer que o que eu digo não é verdade. Se quiserem, apresento
aqui os contracheques para confirmar que o salário-base da
professora em Minas Gerais é menor que o salário mínimo, uma
vergonha para o nosso Estado.

O Governador também ficou incomodado porque, em minha fala,
afirmei que ele fala mais do que faz, outra verdade. Muito do que diz
que fez não é dele, mas do governo Lula. Imita uma série de
programas federais. E fala mais do que faz em relação ao aumento
dos professores, proclamado na televisão, por meio de decreto, que
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passo a analisar. O recente decreto do Governador quer dar a
impressão ao povo mineiro de que as professores tiveram grande
aumento salarial, o que também não condiz com a realidade dos fatos.
Na verdade, agora, as professoras terão aumento de 5%, já
conquistado durante a aprovação da tabela salarial e remetido, pelo
Governador, apenas para o mês de junho. Mesmo com esse aumento
de 5%, a professora de 1 a 4 2 séries continuará a receber menos de
um salário mínimo. E ele diz que o aumento foi de 14%. Na verdade, o
aumento de 14% se refere à professora de 1 a 4 séries com curso
superior. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a professora
com curso superior deveria estar recebendo isso há muito tempo.
Mesmo assim, esse direito se refere ao seu salário-base, não
significando que terá aumento real em relação ao que ganha. Além
disso, deverá se submeter a duas avaliações de desempenho. Esse
aumento será computado em junho, ou seja, a professora o receberá
em outubro, após o período eleitoral, se receber.

O Governador fez uma grande propaganda desse decreto, o que
custou muito dinheiro. A Justiça não o impediu de fazê-la. Mas o
PSDB não quer escutar a verdade: 30 segundos deste Deputado
dizendo que uma professora recebe menos de um salário mínimo.
Pede que o programa seja cortado em vez de aprovar uma lei que
permita a uma professora ganhar mais de um salário mínimo como
salário-base, o que ainda continuaria a ser uma vergonha.

Deixo aqui o meu repúdio à propaganda ostensiva que o
Governador faz, iludindo o povo. Aliás, não ilude os professores e as
professores, pois eles sabem que esse aumento não vem. Como o
salário é muito pequeno, o aumento torna-se irreal. Ilude as demais
pessoas, fazendo-as pensar que os professores e as professoras
recebem muito. Com essa atitude, joga o povo contra os professores,
já que a população fica pensando que houve um excelente aumento.
Os alunos perguntam: "Professora, o Governador foi à televisão e
disse que lhe concedeu excelente aumento". No entanto a professora,
coitada, está ganhando uma miséria. Para ela, é difícil explicar a todos
que o que foi veiculado na televisão não condiz com a realidade do
seu contracheque. -

E triste ver o Governador agir dessa forma, usando as professoras
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que ganham tão mal para iludir o povo, como se estivesse realizando
um grande feito para a educação em Minas Gerais. Ao dizer que uma
professora recebe o salário-base menor que o mínimo, o que é pura
verdade, fui censurado pelo PSDB. Por isso deixo o meu repúdio.
Desta tribuna, como sempre fiz, direi isso quantas vezes forem
necessárias até que o Governador corrija essa injustiça.

Sr. Presidente, trago também notícias alvissareiras para o
magistério. No dia 10 de maio, o Presidente Lula sancionou uma lei de
da Deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás. Essa lei estende a
função de magistério aos Diretores, especialistas e coordenadores
pedagógicos da escola. Ou seja, o Presidente Lula regulamentou o
que é regência; além disso, regulamentou o que é magistério.

De acordo com a Constituição Federal, a aposentadoria especial se
dará para o magistério. O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso
considerou que o conceito de magistério somente se aplicava ao
professor regente, ao que está na sala de aula. Essa atitude
prejudicou muito especialistas, orientadores, supervisores, Diretores,
coordenadores, enfim, todos, já que, para se aposentarem,
precisariam trabalhar mais 5 anos. Nesse caso, o tempo de serviço da
mulher passaria de 25 para 30 anos, enquanto o do homem, de 30
para 35 anos. Com isso, muitos professores e professoras deixaram
de concorrer á eleição direta para Diretor de Escola, já que, se eleitos,
teriam de trabalhar mais 5 anos. A mando do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, cometeu-se uma injustiça.

Agora, o Presidente Lula sanciona a lei que estabelece a igualdade
nas escolas, considerando-se que exercem magistério também
Diretores, especialistas, supervisores, orientadores, inspetores, além
dos coordenadores de turno e pedagógicos. Atualmente, nas escolas,
todos têm novamente o direito à aposentadoria especial de 25 anos
de serviço, se mulher, e de 30 anos, se homem. Parabenizo o
Presidente Lula pela sensibilidade.

Sei que os Diretores e as Diretoras estão contentes com isso. Não
se trata de uma dádiva do Presidente Lula, mas de uma conquista da
categoria. Nas escolas, esse assunto causava constrangimento.
Muitos professores tinham aptidão e queriam concorrer
democraticamente a um cargo, mas não o faziam para não ter de
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trabalhar mais 5 anos. O Presidente Lula fez justiça, motivo pelo qual
o saúdo. Estendo a minha saudação ao seu governo e ao Ministério
da Educação, que enviou ao Congresso Nacional a lei que cria o
Fundeb, cuja aprovação estamos cobrando. Todavia, até hoje isso
não foi possível, pois a bancada da Oposição ao Presidente Lula está
muito irascível, sectária. Felizmente a lei do Fundeb já está no
Congresso. Além disso, o Presidente Lula criou o ProUni, sem
falarmos na reforma universitária, que já está pronta e que será
enviada ao Congresso Nacional.

Agora, o Presidente Lula estende novamente aos professores,
Diretores, orientadores, supervisores, etc. a aposentadoria especial,
que havia sido retirada pelo governo Fernando Henrique. E uma
vitória da categoria, pela qual parabenizo o sindicato. Espero que essa
vitória sirva para o Governador fazer uma reflexão, especialmente no
que tange ao pagamento menor que o salário mínimo na educação.
Na minha opinião, essa questão é importante para colocar a educação
em Minas Gerais em melhores condições.

Eu iria abordar ainda temas da segurança pública. Estive na cidade
de Novo Cruzeiro, onde não há viaturas - e o Governador havia dito
que não existia nenhuma cidade sem viatura no Estado. Os dois
policiais militares que lá estavam ainda brincaram comigo, dizendo:
"Aqui, se acontecer algum problema, a gente pega o jegue". E
também disseram: "Se tiver jegue". Eles não têm viatura da Polícia
Militar. Então, ficam na dependência de a Prefeitura emprestar a
viatura com gasolina, o que depende da boa-vontade do Prefeito.
Portanto, infelizmente aqui, em Minas Gerais, também a segurança
pública está entregue às baratas. Esse será o título de um outro
pronunciamento meu, num outro dia, porque infelizmente o meu
tempo terminou.

No caso da educação, Deputado Adelmo, foi isso o que aconteceu.
Solicitaram que o meu programa fosse retirado do ar. Terei de gravar
outro, porque denunciei o fato de uma professora ganhar, como
salário-base, menos que o salário mínimo. O meu programa foi
retirado do ar pelo TRE, a pedido do PSDB. Mas é a pura verdade.
Aqui está a tabela, que já mostrei para os telespectadores e que
comprova o pagamento menor que o salário mínimo para uma
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professora de 1 4 à 4a séries no Estado de Minas Gerais, como salário-
base.

Uma vergonha que o Governador quer esconder com a censura.
Aqui, na TV Assembléia, não há censura. Isso está demonstrado e
provado. Duvido que alguém venha aqui e prove o contrário. E
verdade: o Governador do Estado paga a uma professora de ia à 4a
séries, em Minas Gerais, um salário-base menor que um salário
mínimo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Recorro ao art. 164 para que eu possa

defender o meu partido, que não censurou ninguém. O meu partido
usou as prerrogativas do Estado de Direito, que dá oportunidade para
que qualquer pessoa - e mesmo partidos políticos - possa recorrer às
instâncias do Poder Judiciário - e, nesse caso, eleitoral -, para fazer
sua defesa. O partido usou o instrumento democrático de ir até o
Tribunal e solicitar uma correção e entende que ele, sim, estava sendo
alvo de calúnias; por isso o meu partido se defendeu e usou a
democracia, o Estado de Direito para fazer isso. Talvez a crítica mais
atual que nós temos acompanhado pelos meios de comunicação
tenha ocorrido, na semana passada, especialmente em Belo
Horizonte, que foi a do sofisma. O sofista muitas vezes procura
esconder a real situação. O sentimento do País hoje é de total
insegurança, dada a violência que nos cerca. No Estado que todos
esperávamos ser um Estado de Direito o crime está organizado.

Sou um parlamentar que algumas vezes usou a tribuna e mesmo a
Comissão de Direitos Humanos da Casa para fazer críticas à polícia.
Mas hoje o sentimento que temos é o mesmo do País, um sentimento
de total sofrimento pela perda de tantos policiais. Essa é a realidade,
famílias de policiais enlutadas porque seus entes queridos tombaram,
perdendo sua vida na defesa da população brasileira.

Enquanto isso ocorre, a resposta do governo federal para Minas
Gerais foi o não-envio de nenhum centavo do Fundo de Segurança
Pública. A realidade é essa. Não estamos usando sofismas; estamos
trazendo a verdade.

Outra verdade: o governo federal gasta com segurança pública
menos que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro gasta. Os dados, os
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números estão aqui.
O País vive um momento de insegurança, mas esperamos que se

possa recuperar. O Ministro da Agricultura afirmou que já não quer ser
Ministro, porque estamos vivendo a maior crise da história no campo
da agricultura.

Solicitamos o uso do art. 164 para defender a atitude do meu
partido, que recorreu à Justiça. E dessa forma que funciona o Estado
de Direito, e a Justiça entendeu que meu partido foi ofendido,
acatando sua solicitação; todavia não foi censura, não foi um decreto,
não foi uma medida provisória. Recorremos aos canais competentes,
e a Justiça atendeu favoravelmente ao partido, o que deve ser aceito,
porque essa é a regra do jogo democrático. Alguns não gostariam que
fosse assim, mas é dessa forma que a democracia funciona, e o
direito de meu partido foi restabelecido. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço a V. Exa. pela
oportunidade. Conheço a seriedade do Deputado João Leite, de quem
gosto muito, e sou testemunha de sua dedicação à política de Minas
Gerais. Ele traz à tona um tema, sobre o qual todos nós devemos nos
debruçar: o sofisma, ou seja, misturar verdades com mentiras, fatos
com boatos. Temos de ter cuidado com isso. Em seu pronunciamento,
abordou a segurança pública e dados do governo, os quais não são
todos verdadeiros. E importante refletirmos sobre isso. A
responsabilidade da segurança pública é do governo federal, que não
investe nessa questão.

Abordarei uma questão grave, cuja responsabilidade é da sociedade
e dos governos estaduais e federal, enfim, de todos nós. A situação é
séria, e precisamos enfrentá-la com coragem e determinação, num
grave momento da vida nacional.

O Presidente Lula afirmou ontem, com veemência, que o fato
ocorrido em São Paulo, um governo que tem a marca forte do PSDB,
não pode ser utilizado como um fato eleitoreiro. Temos de ter cuidado
com isso, pois a situação é extremamente grave, e temos de enfrentá-
la. No Estado de Minas Gerais, há ações positivas e grande esforço
do governo. Conforme afirmou o Deputado Rogério Correia, temos de
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tratar essa questão com seriedade, pois há propaganda anunciando
situações que não são verdadeiras. Isso é sofisma.

Recentemente o governo do Estado de Minas Gerais anunciou um
grande investimento nos Municípios de fronteira. O Deputado Rêmolo
Aloise, eu - e creio que todos os outros que estão aqui - temos
relações muito próximas, fraternas e intensas com vários Municípios
de fronteira. Sou testemunha de que alguns deles estão
absolutamente desguarnecidos, o que é sério e grave. O transporte
para os policiais militares em alguns Municípios, pelo menos em um
que eu saiba, está sendo feito em veículos de transporte escolar.
Além disso, os carros da Polícia Civil estão absolutamente
sucateados. Essa situação perigosíssima que está sendo comentada
deve ser rebatida definitiva e cabalmente. Além disso, exige de nós
uma enorme responsabilidade e uma grande colaboração para que,
neste país, as forças capazes de conduzir os destinos da Nação e do
povo sejam mais dignas e compromissadas.

Para diminuir essa onda de ataques, eventualmente ocorrem
acordos com bandidos. O discurso que está sendo feito pelas forças
de segurança de São Paulo devem ser exercidos na prática. Não
cabe, neste momento, nenhuma relação com os bandidos, do ponto
de vista de acordo ou qualquer tipo de amenização do problema.

Portanto, gostaria de abordar este momento grave e de grande risco
da história do Brasil e de Minas. Todos podemos e devemos
colaborar. Essa ação não deve ser suprapartidária, mas
pluripartidária. Todos os partidos, governos e agentes estão
desafiados a enfrentar essa onda de crime que está implantada não
somente em São Paulo, mas também no Paraná, que passa por
situação de risco, e no Mato Grosso do Sul. São ações totalmente
condenáveis que eventualmente ocorrem aqui no Estado. Temos de
enfrentá-las com muita determinação. Quero compartilhar este
momento, para não ficarmos disputando, dizendo quem fez mais,
quem fez menos e quem deixou de fazer. O momento é grave, e todos
precisam enfrentar o problema para que ele seja vencido como um
desafio definitivo na construção do Estado Democrático de Direito e
de justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
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A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
demais componentes da Mesa, Deputados presentes neste Plenário,
cumprimento Minas Gerais e todos os trabalhadores da imprensa.
Inicialmente, abordaria o tema do Sistema único da Assistência
Social - Suas -, mas, antes, gostaria de fazer um comentário sobre o
grave problema da violência no nosso país, especialmente em São
Paulo. De fato, a responsabilidade quanto ao combate à criminalidade
é de todos nós, sociedade e governos. Mas sabemos que, do ponto
de vista institucional, a responsabilidade maior ainda é do governo do
Estado. O Presidente Lula fez isso de maneira séria, no Ministério da
Justiça, e atribuiu a si mesmo parte dessa responsabilidade. Até
então, nenhum outro governo havia proposto a criação do Fundo
Nacional de Segurança Pública e construído a possibilidade efetiva do
Sistema único de Segurança Pública - Susp -, que integra as ações
das polícias e conta com a participação da sociedade.

Posso afirmar que parte desses recursos ainda não chegou.
Recentemente fui a Brasília. O nosso orçamento foi votado
aproximadamente no final de abril, e os recursos ainda não
conseguiram sair da maioria dos ministérios para chegar aos Estados
e aos Municípios. Fica claro aqui a dificuldade que o PSDB e o PFL
trouxeram para o governo e o próprio País. Recursos tão importantes
poderiam ter chegado antes para resolver problemas tão graves.
Mesmo que a responsabilidade seja de todos, o Estado deve assumir
sua parcela maior de responsabilidade. Deixo esse registro.

O Deputado Rogério Correia falou sobre um Município que não
recebeu viaturas. Estive em Açucena, no Vale do Aço. Observei que
esse Município também não teve a oportunidade de receber viaturas
para as Polícias Civil e Militar, a fim de ajudar no combate à
criminalidade do nosso Estado. Os Municípios mineiros têm
reclamado que a gasolina, o conserto das viaturas e outras ações de
segurança pública estão sendo transferidos para eles.

Gostaria de abordar um segundo tema. Quando foi suspensa parte
do programa, o Deputado Rogério Correia fez aquela denúncia de que
o salário-base de um professor é R$323,00. Isso é verdade. Não
aconteceu ainda o que foi publicado: houve uma enorme propaganda
em relação a um grande reajuste para os nossos servidores de Minas
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Gerais, especialmente os da educação. Há muita propaganda: muito
mais do que se tem feito no Estado. Não somente reconhecemos os
avanços, mas também avaliamos o que deve ser importante. A
educação de qualidade passa por um salário digno no Estado e no
País.

Deputado Rogério Correia, a nossa solidariedade. Concordamos
com V. Exa. De fato, a educação deve ser uma prioridade,
principalmente o salário dos nossos educadores, professores e
professoras de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Elisa Costa, se
constantemente faço essa denúncia a respeito do salário aviltante dos
trabalhadores da educação não é porque sou do partido de oposição
ao governo, mas sim para sensibilizá-lo de que é necessária uma
mudança nos parâmetros de cálculo desse salário.

Enquanto apresentava o meu pronunciamento, uma Supervisora III
do Estado procurou-me para entregar o xerox do seu contracheque
como aposentada. O provento básico dela é R$337,32. Juntando com
os qüinqüênios e trintenários, terá um líquido a receber de R$676,00.
Como é Supervisora III, tem curso superior e já passou pelos 30 anos
de serviço, fora a idade. Como funcionária pública estadual, deixou
uma carta ao Governador Aécio Neves, mostrando toda essa situação
e solicitando-lhe que reveja sua atitude, que, segundo ela, talvez
tenha sido tomada por seus Secretários e auxiliares. Aliás, pediu-me
que lesse o seu nome: "Atenciosamente, Prof 2 Maria Inês Gomes
Avelar". Então, ela recebe, como salário-base, menos que o salário
mínimo.

O que disse na televisão é a pura verdade, O PSDB não deveria
questionar o programa do horário gratuito. Pelo PT, tive o dever e a
função de apresentar uma análise sobre os salários baixos da
educação em Minas Gerais. Por mais que os sindicatos e os
professores queiram que aconteça, isso não é dito pela imprensa. O
Governador esconde os números, ou seja, não mostra valores, mas
sim índices. E preciso que os valores sejam mostrados pela televisão.
Em vez de procurar retirar um programa desse da TV, é mais fácil e
correto o PSDB aprovar uma modificação na Assembléia Legislativa,
não permitindo que, no Estado, alguém ganhe um salário-base menor
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que o salário mínimo, como essa Supervisora III, sem falar nas
professoras de 1 2 à 4 séries e nas auxiliares de escola, que ganham
R$300,00. Com os 5% em junho, passarão a receber R$315,00, que
também está abaixo do salário mínimo. Portanto, esse é o sentido da
denúncia que fiz. Não julgo justo que isso não possa ir à televisão.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Rogério Correia.
Quero dizer também que a Inês nos procurou e nos entregou essa

correspondência. Pediu-nos que fizéssemos uma manifestação sobre
essa questão.

O terceiro tema que trago à tribuna diz respeito à realização, em
Divinópolis, do l Q Encontro Regional do Sistema único de Assistência
Social. O Deputado João Leite também esteve lá participando do
evento. Ficamos toda a parte da manhã nesse encontro.

Percebemos que há uma demanda muito grande hoje, no Estado,
referente a essa questão. Há uma mobilização de gestores
municipais, de conselhos, da sociedade civil, enfim, de todos que
querem construir uma política pública na área da assistência social.

Tivemos a presença do Ministro Patrus Ananias, que abriu o
Encontro, a exemplo também do que ocorreu no ano passado, quando
ele esteve aqui, no ciclo de debates nesta Assembléia Legislativa,
além da presença de mais de 1.200 participantes, de 400 Municípios,
e de mais de 200 entidades. Isso demonstra que existe, de fato, o
interesse dos Municípios brasileiros e de Minas Gerais na
implementação e na consolidação do SUAS, cujo modelo foi
idealizado a partir da experiência do Sistema único de Saúde - SUS.

Assim, estamos implantando um modelo revolucionário no País e
aqui, em Minas Gerais, que foi um dos Estados que aderiu a esse
sistema, inovando em métodos, em transparência, em prestação de
contas, enfim, em regras claras para que todos tenham conhecimento
desse sistema, construindo, dessa forma, uma política pública de
Estado destinada à proteção social dos mais pobres de Minas e do
Brasil, com recursos que chegam aos Municípios de maneira mais
ágil, principalmente os do Fundo Nacional de Assistência Social para
o Fundo Municipal de Assistência Social. Ele divide as
responsabilidades dessa assistência entre os governos federal,
estadual e municipal.
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Hoje os Municípios adquirem mais autonomia nas definições e nas
diretrizes dos próprios recursos. Com isso, os conselhos municipais e
o controle social ganham uma responsabilidade maior para
acompanhar de perto os recursos destinados à assistência social.

E claro que se trata de um projeto em construção, para 10 anos, que
começou com a indicação do Ministro Patrus e da conferência
nacional. Portanto, é um projeto da sociedade, fruto da experiência
dos gestores municipais, assumido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e de Combate à Fome de uma maneira
bastante séria e responsável. Há hoje a consolidação desse projeto no
Estado e no País.

A Assembléia Legislativa tem sido uma parceira importante nessa
caminhada, tem dado uma contribuição enorme em relação a
informações. Várias entidades também têm dado suas contribuições,
entre as quais destacamos, a Sedese, o Cogemas, o Fórum Estadual
da Assistência Social, o Ministério do Desenvolvimento Social. Enfim,
há um conjunto de forças da sociedade e de gestores para a
consolidação do sistema.

Estamos vivendo um momento novo na assistência social,
rompendo com as práticas tradicionais do clientelismo, do
assistencialismo, e construindo uma política de direitos para a nossa
população.

Faço alusão a uma experiência vitoriosa na assistência social, os
Centros de Referência da Assistência Social - Cras -, que são 1.170
Casas da Família no Brasil. Há em Minas Gerais um conjunto enorme
de famílias que são atendidas por assistentes sociais e psicólogos. E
uma forma inédita de inclusão, do ponto de vista do atendimento aos
mais pobres e às famílias mais vulnerabilizadas no Estado de Minas
Gerais.

Assim, registramos esse primeiro encontro vitorioso em Divinópolis,
que contou com a presença muito grande de autoridades e de
pessoas ligadas ao setor; aliás, a Câmara Municipal foi pequena para
tantas pessoas.

Os próximos encontros deverão acontecer no dia 23/5/2006, em Juiz
de Fora; no dia 291512006, em Governador Valadares; no dia
2/6/2006, em ltaobim, no Jequitinhonha e no Mucuri; no dia 5/6/2006,
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em Montes Claros, completando os primeiros encontros regionais que
desejamos fazer no Estado de Minas Gerais. O Sul de Minas e o
Triângulo já estão solicitando a presença da Assembléia, para se
debater o tema. A Assembléia Legislativa contribui decisivamente para
a implementação de uma política tão importante como o Suas no
Estado de Minas Gerais. Mais de 600 Municípios já aderiram ao Suas,
mas 212 Municípios ainda precisam construir suas bases: os
conselhos municipais, o fundo municipal e os planos municipais de
assistência social, tripé fundamental para adesão ao Suas, para que,
de fato, haja interlocução dos gestores municipais com o Estado e
com o governo federal, por intermédio do Ministério de
Desenvolvimento Social.

Quero registrar também que o Deputado Rogério Correia esteve na
abertura do encontro em Divinópolis, representando o Presidente da
Casa. O Estado de Minas Gerais precisa aumentar os recursos da
assistência social. Em 2005, o Ministério de Desenvolvimento Social,
em termos de execução orçamentária em Minas Gerais, teve um total
de recursos aplicados da ordem de R$890.000.000,00 somente na
assistência social, isso sem contabilizarmos o Bolsa-Família, que já
atende mais de 1 milhão de famílias, aproximadamente 4 milhões de
pessoas, e a segurança alimentar, que faz parte das políticas do
Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, que fez
chegar a Minas R$1.700.000.000,00. Então, com referência à
assistência social, no ano passado, chegaram a Minas Gerais, só do
MDS, R$890.000.000,00, enquanto o Estado, em termos de execução
orçamentária na assistência social, pagou R$47.000.000,00 dos
R$55.000.000,00 previstos. Dos recursos investidos na assistência
social em Minas Gerais, praticamente 5% vêm do governo do Estado
e 95%, do governo federal.

Este debate é extremamente importante, pois, na Sedese, precisa
haver recursos técnicos e humanos. A Secretária anunciou que, para
o próximo ano, a Secretaria vai realizar concurso público para a
assistência, para o desenvolvimento social em Minas Gerais, o que é
importante para que as Sedeses regionais tenham capacitação,
equipes e recursos humanos para implementar políticas de
desenvolvimento social no Estado.
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Quero falar da importância desse trabalho, que contou com a
participação do Deputado João Leite e de outros Deputados que
fazem parte da Comissão. Realizaram seminários regionais,
contribuindo para a consolidação definitiva do Suas em Minas Gerais.
Estiveram presentes o Deputado Domingos Sávio, o Deputado André
Quintão, o Deputado Rogério Correia e Deputados Federais. Com
certeza, em todos os encontros regionais, teremos a presença da
Assembléia, da sociedade, dos conselhos municipais, dos gestores,
das Câmaras Municipais, enfim, de toda a sociedade, para
construirmos um novo modelo de assistência social, uma política
pública destinada à proteção dos mais pobres, das famílias mais
carentes. Cada vez mais, devemos ter recursos compartilhados do
governo federal, do Estado de Minas Gerais e dos nossos Municípios,
para se prestar atendimento na linha do direito, principalmente na
proteção social.

Quero registrar o sucesso do encontro de Divinópolis. Tenho a
certeza de que, com a participação de todos, os demais encontros
também alcançarão esse sucesso. Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Volto ao microfone para defender o meu

partido, duramente atacado nesta tarde.
Lerei, Sr. Presidente, a decisão do Juiz Gutemberg da Mota e Silva,

do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ele deferiu a
representação do PSDB contra o PT e também contra o Deputado
Estadual Rogério Correia, do mesmo partido, com base em violação
do art. 36. da Lei n2 9.504, de 1997- Lei das Eleições-, determinando
a suspensão de parte da propaganda partidária do PT no que se
refere a uma fala considerada negativa à imagem do PSDB. No
entender do Juiz, "o PT e o Deputado Rogério Correia desvirtuaram
completamente a propaganda partidária, tornando-a propaganda
eleitoral negativa extemporânea, violando a legislação eleitoral, que só
permite propaganda eleitoral a partir do dia 6/7/2006".

O Juiz, então, determina que o PT se abstenha de realizar
propaganda negativa e que suspenda imediatamente a parte da
propaganda considerada negativa, tendo em vista o dano que a
demora causaria ao PSDB.
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Sr. Presidente, fiz a leitura de uma peça distribuída pela Assessoria
de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Quero também informar que o PSDB, em 2002, liberou, do Fundo
Penitenciário Nacional, criado em 1994 - apesar de termos acabado
de ouvir aqui que foi criado no governo Lula -, R$503.520.000,00,
enquanto, neste ano, foram liberados apenas R$64.000.000,00. Esses
números deveriam ser corrigidos a cada ano, mas, enquanto em 2002
foram liberados R$503.000.000,00, em 2003 foram liberados
R$298.000.000,00.

É importante dizer que existem R$297.000.000,00 disponíveis até 15
de maio nesse Fundo, o Funpen, mas, em vez de serem utilizados
para a melhoria dos presídios, estão servindo para garantir o superávit
primário. Cerca de 40% do orçamento já foi contingenciado.

Em 2003, por exemplo, o Departamento Penitenciário solicitou à
área econômica do governo federal a liberação de R$260.000.000,00
em créditos suplementares. Embora o dinheiro pertencesse
legalmente ao fundo, estava reservado para compor o superávit
primário do ano e, por isso, o pedido acabou sendo indeferido.

Os investimentos do governo federal em segurança pública, em
2005, diminuíram 11%. No ano passado, foram investidos
R$475.000.000,00 contra os R$533.000.000,00 aplicados em 2004. O
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por onde passam as
armas contrabandeadas e o tráfico de drogas, foi o mais afetado pela
queda. Para ele, foram previstos R$19.000.000,00 em 2004, mas, no
ano passado, recebeu apenas R$7.000.000,00.

Hoje, os Secretários de Segurança, reunidos em Brasília, criticaram
o contingenciamento de recursos para a segurança pública por parte
do, governo federal.

E importante também dizer que, dos 140 mil presos do sistema
penitenciário brasileiro, 40% estão em São Paulo.

Temos, ainda, a solicitação da liberação de R$158.000.000,00, que
também foi negada com a mesma justificativa fiscal de
contingenciamento de recursos para a composição do superávit
primário. Vivemos um momento muito grave, e os números são da
execução orçamentária do governo federal, são reais, e
lamentavelmente não estão à disposição da segurança pública e do
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Fundo Penitenciário Federal.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, reitero que não

concordo com o pedido feito pelo PSDB para retirar do ar algo que é
absolutamente verdade. Se o salário-base da professora, inferior ao
salário mínimo, incomoda tanto ao PSDB, o certo seria que o
aumentassem, e não impedissem que a verdade seja divulgada.

Simplesmente, disse que, na Educação, o governo Aécio fala mais
do que faz. O salário-base de professores da 1a à 4 série, por
exemplo, é inferior ao mínimo. Isso é verdade, basta ver a tabela
assinada pelo próprio Governador, o contracheque que acabei de
mostrar ou milhares de outros na mesma situação.

Não acho que o mais correto seja tirar isso do ar em vez de corrigir o
problema. Essa é a discussão que desejo fazer na Assembléia. Há um
projeto de lei, de minha autoria, que procura corrigir isso. E simples:
diz que nenhum servidor público deve ter salário-base inferior ao
mínimo. E melhor corrigir dessa forma, para que não seja preciso ir à
televisão fazer a denúncia.

Toda a vez que o Deputado João Leite faz justificativas a esse
respeito, age como se eu fosse culpado, como se eu fizesse uma
denúncia inverídica. Em momento algum, ele questiona o conteúdo do
que é dito. O conteúdo é verdadeiro, e o Governador faz de tudo para
que não seja divulgado. Isso precisa ser dito em algum lugar, aqui ou
no tempo gratuito de cada partido.

O Deputado João Leite também faz denúncias em relação ao
governo Lula. E um direito dele, ele tem suas interpretações e
números, e não vou replicar-lhe nem censurá-lo por isso, embora
tenha outras interpretações.

O PSDB está há 12 anos em São Paulo, onde o problema de
segurança pública é tão grave, que o próprio Chefe do Departamento
de Investigações, segundo a mídia, negociou o fim das rebeliões com
o principal bandido do PCC. Houve uma negociação do governo com
os bandidos, tamanho é o problema. Não basta jogar pedras no
governo federal, como se ele fosse o responsável. O problema é
estrutural, tanto assim é, que o Governador de São Paulo teve de
autorizar seus subordinados a negociar com os bandidos.
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O "site" Terra diz que, durante a conversa, com objetivo de
interromper as rebeliões no Estado de São Paulo, foi servida "pizza",
mas o chefe dos chefes do PCC exigiu um x-picanha com fritas. Esse
problema deve ser mais discutido, pois não basta fazer denúncia.
Esse problema é mais grave do que uma mera disputa, a qual não
quero fazer aqui. Mas dizer que esse problema de São Paulo se deve
ao fato de o governo federal não haver enviado verba não condiz com
os fatos que temos acompanhado. Acho errado que se negocie com o
chefe dos chefes do PCC. Seria melhor ter aceitado a ajuda que o
Presidente Lula ofereceu, pois essa é uma obrigação do governo
federal. Mas não aceitar essa ajuda e optar por uma discussão com o
chefe dos chefes do PCC para paralisar um processo de
insubordinação não parece o melhor caminho político.

Essa discussão deve ser feita seriamente. O que fiz, foi, no horário
eleitoral gratuito, dizer uma verdade que a imprensa não tem dito. Os
professores estão indignados, como se estivessem com um osso na
garganta. Uma professora da 1 1 à 4 série recebe um salário-base
inferior ao salário mínimo. Isso precisa ser corrigido, e não censurado
nem cortado de um programa. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

que nos assiste pela TV Assembléia, funcionários da Casa e público
das galerias, boa-tarde.

Um dos motivos que me traz hoje a esta tribuna é muito grave: o
descaso com relação à segurança pública. Antigamente, quando se
fazia uma pesquisa pública, as maiores necessidades da população
eram a educação e a saúde. Ultimamente, o desemprego assumiu a
liderança, e hoje há uma disputa entre o desemprego e a segurança.
Não se pode viver em um país onde o crime é organizado e o governo
é desorganizado. O governo federal deve dar condições para que
cada Estado tenha seu próprio controle de segurança pública, para
que não ocorram casos como os ocorridos em São Paulo.

Há cerca de dois anos, o governo federal prometeu repassar
recursos para a construção de presídios e a complementação da
segurança em nosso Estado, mas só investiu cerca de 30% do que foi
prometido. Minas Gerais não recebeu nada. Se houve conserto,
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ampliação ou construção de algum presídio em nosso Estado, isso foi
feito com recurso do próprio governo mineiro.

Eu estava presente na ocasião da visita do Ministro Márcio Tomaz
Bastos a Minas Gerais, quando ele assumiu o compromisso de enviar
recursos para a segurança pública em nosso Estado, o que ainda não
ocorreu.

Nas últimas eleições para Presidente, a segurança pública apareceu
em segundo lugar entre as principais preocupações do eleitorado,
cerca de 21%, atrás apenas do desemprego, que, naquela época, era
de 32%, segundo pesquisa do Instituto Datafolha realizada em março
de 2002.

Ainda segundo a referida pesquisa, 90% dos entrevistados
acreditavam que o governo federal deveria ter algum tipo de
participação na segurança pública, e 37% consideravam que o
governo federal não se empenhava na busca de soluções para o
problema da criminalidade. O desempenho do governo federal nessa
área ficou muito abaixo das expectativas geradas durante a campanha
eleitoral.

Dados de 2004 mostram a evidente falta de prioridade ao setor na
execução orçamentária. De janeiro a outubro daquele ano, dos
R$420.000.000,00 aprovados no Orçamento para o Sistema Unificado
de Segurança Pública, apenas R$104.000.000,00 haviam sido
empenhados; e desses, somente R$26.000.000,00 foram
operacionalizados, liquidados. Dos R$158.000.000,00 destinados pelo
governo ao combate à criminalidade, houve a liquidação de
R$78.000.000,00.

O que está acontecendo em São Paulo pode acontecer em qualquer
Estado brasileiro. Não podemos deixar ocorrer tal onda de violência
em Minas Gerais. Infelizmente, a violência já bateu à nossa porta, há
muito tempo.

Contarei um caso para chegar à nossa querida região de Venda
Nova. Por diversas vezes, estive reunido na Associação Comercial de
Minas Gerais - Regional Venda Nova, em Belo Horizonte, quando
foram discutidos assuntos pertinentes ao crescimento da violência
nessa região, especialmente os assaltos.

Em todas as ocasiões, os comerciantes expuseram suas terríveis

1J



743

experiências pessoais, tendo cada um deles já sido assaltado pelo
menos uma vez, quando marginais agiram à mão armada. Em todas
as vezes, a arma do assaltante ficou apontada para a cabeça ou para
o coração desse comerciante, trabalhador e pai de família, que paga
seus impostos e tenta dignamente tirar seu sustento com o próprio
suor, labutando diariamente em sua loja, padaria ou açougue, são
tantas as áreas de comércio lá existentes.

A Delegacia Regional de Venda Nova, que inicialmente foi
construída para ser delegacia, virou uma prisão: a 72 Seccional. Essa
Delegacia e o policiamento da PMMG não são suficientes para suprir
a demanda. Já recebi diversos telefonemas do Delegado dessa
região, nosso amigo, o competente Dr. Wellington Feres Barbosa,
preocupado com a superlotação da Delegacia de Venda Nova. Hoje,
ao se tornar um presídio, onde deveriam caber mais ou menos 60
presos, está mais do que lotada, com 480 presos. Aliás, há presos até
na área externa das celas. A situação é terrível, deprimente. Os
presos já avisaram que começarão a matar uns aos outros, já que lá
não cabem todos. Infelizmente, é a conhecida "ciranda da morte".

Até quando a população que paga seus impostos em dia ficará sem
ver os seus direitos respeitados? E olha que os impostos são muitos,
alcançando todos os níveis de governo. A nossa Carta Magna
determina o direito à segurança, e temos de realizar ações urgentes.

Sabemos que a segurança no Estado de Minas Gerais melhorou um
pouco. O governo atual tem feito o possível e o impossível para dar
mais segurança ao cidadão mineiro. E do conhecimento de todos o
que o Estado está fazendo, mas ainda estamos longe de atingir uma
situação de segurança estável. Precisamos levar ao Sr. Governador
Aécio Neves e aos órgãos de segurança do Estado a sensibilidade
com referência à situação vivida pela comunidade da região de Venda
Nova. A população quer e precisa de medidas urgentes para que
tenha maior segurança e possa viver com maior tranqüilidade.

Sempre lutei e trabalhei em defesa da vida, da liberdade, pelo
respeito aos direitos do cidadão. Por isso registro aqui meu lamento e
minha indignação.

Quero também parabenizar e não deixar de reconhecer, pois é justo,
o bom trabalho que a Polícia Federal vem realizando na elucidação de
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crimes, prendendo quadrilhas que assaltam o Estado brasileiro.
Outro assunto que já foi palco de discussão de outros oradores é a

educação em nosso Estado. Agradeço à ProP Vanessa Guimarães,
Secretária de Educação, o atendimento a alguns pedidos deste
Deputado. Hoje tenho a honra de presidir a Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática desta Assembléia. Nosso gabinete e
nossa Comissão estão abertos para receber reclamações,
solicitações, questionamentos e dúvidas de todo funcionário do
Estado que trabalha na área da educação.

Tivemos a antecipação do enquadramento dos professores, previsto
para ocorrer em 36 meses, relativo à escolaridade e ao tempo de
serviço. Isso proporcionará um aumento já anunciado pelo
Governador Aécio Neves, atingindo mais de 80 mil funcionários.

Foi muito importante a implantação da promoção por titulação na
área da educação, pois beneficiou, além do professor, os servidores
que tiveram titulação superior á que já tinham. Desde dezembro do
ano passado, trabalhamos junto às comissões da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais para que essa titulação viesse,
e, assim, o reconhecimento imediato do enquadramento por nível de
escolaridade e tempo de serviço.

Sobre o que foi dito, é realmente verdade que ainda temos 20% do
professorado recebendo seu vencimento básico um pouco abaixo do
salário mínimo, mas sua remuneração é igual ou superior a R$450,00.
Isso é normal em todos os governos.

Recentemente tivemos a greve dos professores das universidades
da área federal, a qual durou quatro meses. Ao retornarem ao
trabalho, eles não receberam aumento do vencimento básico, mas
gratificações, e, conseqüentemente, houve aumento da remuneração.
Isso é o que tem havido. Uno-me aos demais colegas na luta, para
acabar com essa situação, e tenho a certeza de que, dentro de pouco
tempo, a Secretaria de Educação corrigirá essa distorção e elevará os
salários. Essa é uma questão de honra da educação, e os professores
merecem esse reconhecimento. Em breve, o Governador cumprirá
mais esse dever, saudando essa injustiça com os professores. Hoje,
são 20%, mas esse número já foi maior, e o Governador já atingiu um
grande número deles, melhorando seu vencimento básico. Mas ainda
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temos 20% nessa situação, embora a remuneração global passe de
R$450,00. Mas o Governador vem corrigindo isso gradativamente,
dentro dos limites do Estado. E claro que todo governo quer saldar as
dívidas antigas herdadas de governos anteriores, e essa é uma delas.

O Governador também, com os pés no chão, conforme o
cronograma de realização do Estado, atendeu recentemente a outra
reivindicação, pleiteada por todos nós, e sobre a qual eu havia
promovido um debate público no final do ano passado.

Seria necessário ainda que fosse corrigida uma situação de
injustiça: um professor com dois cargos, ao assumir o cargo de
direção de uma escola, teria de pagar a contribuição previdenciária,
que deveria ser do patrão, do empregador, do Estado, o que
corresponde aproximadamente a 22% do valor do segundo cargo.
Portanto pagava a parte dele e a parte patronal, num total de 33%.
Apresentei o Projeto de Lei Complementar n 9 76/2005, e o
Governador, por meio do Decreto n Q 44.285, corrigiu essa distorção.
Hoje, os Diretores, as Diretoras, os professores e as professoras
detentores de dois cargos podem procurar a sua superintendência
para corrigir essa situação, pois o Estado pagará os 22% dos 33% da
contribuição previdenciária referente ao segundo cargo.

Temõs de falar ainda de outra conquista. Foi aprovada pelo governo
federal a lei que diz respeito à aposentadoria dos Diretores de Escola.
A Emenda à Constituição n 9 19, desde 1999, penalizou os professores
que se tornassem Diretores de Escola. Se homem, para se aposentar,
teria de ter 35 anos de serviço; se mulher, 30 anos. Essa distorção foi
corrigida pela Lei n 2 13.301. Agora, para os Diretores professores, o
tempo de serviço passa a ser novamente de 30 anos, e, para as
Diretoras professoras, 25 anos. Isso representa uma grande
conquista, que, podemos dizer, de cabeça erguida, foi alcançada
pelos professores.
Queria lazer essas ponderações e agradecer à Presidência a

tolerância em nos conceder o tempo necessário para fazê-las.
22 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Esgotada a hora
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 22 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 o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos n 2s 6.597/2006, da Comissão de Saúde, e 6.598/2006,
da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 92 Reunião Ordinária, em
10/5/2006, do Requerimento n 2 6.448/2006, da Deputada Lúcia
Pacífico; de Administração Pública - aprovação, na 10? Reunião
Ordinária, em 9/5/2006, dos Requerimentos n 2s 6.454/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.456 e 6.457/2006, do Deputado
Leonardo Moreira; de Assuntos Municipais - aprovação, na 5 1 Reunião
Ordinária, em 10/5/2006, dos Requerimentos n 2s 6.465/2006, do
Deputado Carlos Comes, e 6.525 e 6.526/2006, do Deputada Paulo
Cesar; de Educação - aprovação, na 7? Reunião Ordinária, em
11/5/2006, dos Requerimentos n 9s 6.470/2006, da Deputada Ana
Maria Resende, 6.48512006, do Deputado Doutor Viana, 6.494/2006,
da Comissão de Participação Popular, e 6.506/2006, do Deputado
Weliton Prado; e de Meio Ambiente - aprovação, na 12? Reunião
Ordinária, em 10/5/2006, dos Requerimentos n 2s 6.491, 6.492, 6.493 e
6.500/2006, da Comissão de Participação Popular, e 6.527, 6.528 e
6.531/2006, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.);
e pelos Deputados Dimas Fabiano - informando sua renúncia como
membro efetivo da Comissão Especial dos Resíduos Sólidos (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões.); Gil Pereira - informando que o PP
abre mão da vaga de membro efetivo da Comissão Especial de
Resíduos Sólidos em favor do PFL; e Gustavo Valadares - indicando o
Deputado Gustavo Corrêa para membro efetivo da Comissão Especial
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de Resíduos Sólidos (Ciente. Designo. Às Comissões. Cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Sávio Souza Cruz e outros, em que
solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais pelo transcurso de seus 60
anos de fundação, Gil Pereira e outros, em que solicitam a
convocação de reunião especial para homenagear a Fundação
Educacional Montes Claros - Femc - pelo transcurso de seus 30 anos
de fundação; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo Piau, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei & 2.029/2005.

O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Elmiro Nascimento,
Antônio Andrade e Paulo Piau, em que solicitam a constituição de
Comissão de Representação para representar esta Casa na 48 2 Festa
Nacional do Milho, a realizar-se no período de 19 a 28 de maio do
corrente ano, em Fatos de Minas. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XIV do art. 232 do
Regimento Interno e designa os Deputados Elmiro Nascimento,
Antônio Andrade e Paulo Piau para comporem a referida comissão.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria OIívia, em que solicita
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
l, transferi-Ia ao Deputado Sargento Rodrigues. A Presidência defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia, em
primeiro lugar, deixo claro que não irei polarizar o debate entre
Oposição e Situação, quer seja em nível estadual, quer seja em nível
federal.

V. Exa. sabe que, nesta Casa, esta sempre foi a minha postura.
Sempre adotei este comportamento, mesmo porque algumas
questões de que tratamos no dia-a-dia estão acima das ideologias
partidárias. Portanto esclareço que não me posicionarei aqui dessa
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forma.
Todavia é óbvio que não poderia deixar de tratar do assunto que

abalou todo o País e repercutiu internacionalmente. Refiro-me aos
fatos que ocorreram de sexta-feira, dia 12, até a madrugada desta
terça-feira, dia 16, no Estado de São Paulo.

São graves as questões que envolvem a segurança pública em São
Paulo. Essa situação, de certa forma, requer a atenção de todos nós.
Até pensei que hoje, nesta Casa, esse seria o assunto durante o
tempo todo, já que o que aconteceu é muito grave. A luz do dia,
assistimos, em tempo real, pelas grandes mídias, ao rompimento do
Estado Democrático de Direito.

Deputado Rogério Correia, no dia 15 de maio, na página do Senado,
Renan Calheiros afirmou que a ação da bandidagem, que já resultou
em mais de 70 mortes em São Paulo, é mais do que um atentado
contra os profissionais de segurança e a população civil. E um
atentado contra o Estado Democrático de Direito, e os poderes
constituídos e as instituições não podem aceitar isso. O Presidente do
Senado promete que juntará um pacote de projetos relativos à área de
segurança pública para votar.

Também se revezaram na tribuna os Senadores César Borges,
Paulo Paim, Alvaro Dias, Agripino Maia, Pedro Simon, Romeu Tuma e
Arthur Virgílio. São pessoas que pertencem à Câmara Alta e que têm
forte influência neste país. O Presidente do Senado estava
substituindo o Presidente da República, antes de ele retornar.
Portanto são pessoas que podem pautar os projetos, assim como o
Presidente desta Casa, que tem a missão constitucional e regimental
de elaborar a pauta.

Em Brasília, assistimos à Oposição atacar a Situação e vice-versa, e
qual é a medida concreta, prática que está sendo tomada? O próprio
Senador Renan Calheiros tem dois projetos interessantíssimos nessa
área. Um visa ao financiamento público das moradias aos policiais
civis e militares, aos Bombeiros e aos Agentes Penitenciários, e o
outro visa aumentar a aliquota de contribuição para o Fundo Nacional
de Segurança Pública, com o objetivo de não repassar migalhas.

Não adianta um Deputado dizer que Fernando Henrique passou
mais e Lula menos, pois os dois não estão passando absolutamente
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nada. São migalhas o que estão repassando. Segurança pública é
dever do Estado? Sim, mas à medida que iniciamos uma discussão,
percebemos que há uma parcela maior de responsabilidade do
governo federal.

Recentemente a população demonstrou a sua vontade por meio do
referendo. No dia 23 de outubro, 64% da população brasileira foi às
urnas dizer "não" à proibição da venda de armas e munições. Na
prática, queriam era dizer "não" à insegurança pública. E o que tem
sido feito desde o governo FHC ao governo Lula, no que diz respeito
ao combate sistemático e concreto do contrabando de armas e
munições e do tráfico de drogas nas fronteiras? Não dá para
permanecermos falando que a responsabilidade é do governo "a" ou
do governo "b". O problema, que é muito sério, está acima das
instituições partidárias.

No último fim de semana, morreram 39 agentes de segurança
pública em São Paulo. Foram 22 policiais militares, 6 policiais civis, 3
guardas penitenciários e 8 Agentes Penitenciários. Em apenas 3 dias,
39 servidores da área de segurança pública morreram em São Paulo.
Não podemos ficar discutindo de quem é a responsabilidade, se de "a"
ou de "b", ou se o governo "x" ou "y" fez mais investimentos. Eu e os
demais Deputados desta Casa temos a obrigação de fazer o melhor,
de apresentar a melhor proposta de lei, de discutir e cobrar.

Que existe um descaso, um abandono a essa questão,
principalmente por parte do governo federal, existe! Todos nós
sabemos. Cheguei a presidir a Comissão de Segurança Pública, nos
anos de 2003 e 2004, e, por dezenas de vezes, realizamos audiências
públicas, em que concluíamos que precisávamos de mais recursos. O
Estado tem 853 Municípios, e mais da metade, Deputado Rogério
Correia, depende de convênios com empresários e o Consep. Aí eu
pergunto: por que não vincularmos a receita? Por que não termos uma
verba carimbada? Apresentei um projeto nesta Casa que tramita
desde 2003. Trata-se do Projeto de Lei n 2 823, que vincula as taxas
de segurança pública. Não estamos propondo a criação de outra taxa,
mas a vinculação daquela taxa paga pelo cidadão. Citarei os valores
dos últimos dois anos: em 2004, foram R$334.000.000,00; em 2005,
R$360.000.000,00. Precisamos vincular tais recursos, e a proposta
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está aqui. Será que teremos de esperar, Deputado Ricardo Duarte,
que aconteça, em Minas Gerais, o que aconteceu em São Paulo para
que deixemos de degladiar a questão partidária e avancemos na
principal? Peço muito a Deus para que o Senador Renan Calheiros
faça realmente o que disse, ou seja, que, quando os projetos de
segurança pública forem incluídos na pauta, não haja interferência do
Executivo. Infelizmente, essa é uma realidade latente dos Poderes
Legislativos em todas as suas esferas - municipal, estadual ou federal.
Existe subserviência. Não podemos deixar de creditar a nossa culpa,
porque nós, Deputados, Senadores e Vereadores, temos bons
projetos, visitamos as comunidades, debatemos e ouvimos as
pessoas, mas ficamos subservientes. Já passou a hora de o
Legislativo dar uma contribuição mais significativa. Peço
encarecidamente ao Senador Renan Calheiros que reúna esses
projetos, coloque-os na pauta, e que os Senadores os votem, porque
foram 39 agentes de segurança pública. Temos dois projetos
tramitando nesta Casa, Deputado Rogério Correia, e precisamos
realmente observar, porque o aparato de Justiça Criminal, composto
pelas Polícias Civil e Militar, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e
pelo sistema prisional, tem... Em matéria publicada no jornal da
associação dos oiciais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, o Presidente Maj. Zoer Ferreira disse que é o sistema de
Justiça Criminal, porque se paga salário inicial de R$19.000,00 ao
Promotor de Justiça e ao Juiz, mas o salário dos policiais militar e civil
não pode sequer ser vinculado ao salário mínimo, porque o art. 37 da
Constituição da República veda esse procedimento. Ou seja, os
mandatários do poder podem ter salários vinculados, mas os
servidores públicos, que morram à míngua. E assim que os braços do
aparato de Justiça Criminal vêem essa situação hoje. Por que um
Promotor ou um Juiz pode receber R$1 9.000,00 no início de carreira e
um Coronel ou Delegado da Polícia Civil recebe um salário bruto de
R$8.000,00 após 30 anos de serviço? Imaginem o quanto recebe um
Detetive ou Soldado.	 -

Deputado Rogério Correia, há muita coisa errada. E preciso que o
governo federal vigie as fronteiras e, mais que nunca, que o aparato
da Polícia Rodoviária Federal receba o tratamento necessário.
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Infelizmente os mandatários do País esperam acontecer as tragédias
para anunciar pacotes de medidas. Estarei aqui vigilante para cobrar
do Presidente Lula; do Governador Aécio Neves; do Presidente do
Senado; do Aldo Rebelo, da Câmara dos Deputados; o que, de fato,
farão.

Deputado Rogério Correia, estou endereçando uma
correspondência ao Governador. No dia 25 de abril, entreguei-lhe uma
pauta de reivindicação em nome da segurança pública e solicitei-lhe o
envio da lei de efetivo da Polícia Militar, pois todas as promoções
estão travadas, acarretando um desânimo completo na instituição.
Além disso, solicitei-lhe que encampasse ou pedisse à base de
governo para votar o nosso Projeto de Lei n 9 823, que trata da criação
do Fundo Estadual de Segurança Pública. Já é o terceiro ano em que
esse projeto de nossa autoria está tramitando. Quem sabe agora,
após essa tragédia ocorrida em São Paulo, possamos avançar e
certificar. Mais da metade dos Municípios mineiros não podem ficar
dependendo de convênio com Prefeituras, empresários, Conseps.
Será que aquele policial no destacamento tem isenção? Certamente,
não. O Prefeito que dá a gasolina, o aluguel do destacamento, a
reforma da viatura e o material de escritório e de limpeza é o mesmo
que, muitas vezes, vai até lá para retirar uma multa, a fim de liberar
um cidadão sem carteira. Não me refiro aos sérios e honrados, mas
sim àquele Prefeito que não sabe diferenciar dinheiro público de um
convênio do Município com a polícia, pois entende que quem doou o
recurso do próprio bolso foi ele. Então, há pessoas que misturam tudo.

Se aprovássemos o Fundo Estadual de Segurança Pública,
certamente teríamos a tranqüilidade de saber que, em cada Município,
haveria uma guarnição da Polícia Militar ou Civil ou do Corpo de
Bombeiros, que teriam sua condição logística, isenção para atender à
população, seja entre "a" ou "b".

Sinto-me preocupado quando vejo nobres colegas Deputados se
debaterem para falar de um partido ou de outro.

Deputado Doutor Viana, V. Exa. é médico pediatra e cuida da vida,
assim como os guardiões da comunidade. Há poucos dias, estive
nesta tribuna para falar sobre a morte do Ten. Júnio, que capotou a
viatura na tentativa de chegar ao local de uma ocorrência, em que
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uma outra equipe estava sofrendo ataque de uma gangue, numa troca
de tiros. Ele morreu defendendo a sociedade. Os policiais, sejam de
São Paulo, sejam de Minas Gerais ou de qualquer parte do Brasil,
pagam com o tributo do sangue. Em 2003, 29 servidores da
segurança pública de Minas Gerais foram mortos defendendo a
sociedade; em 2004, 34; e, em 2005, 24. Esses são os únicos
servidores no Estado que pagam com o tributo de sangue.

Será que o Promotor e o Juiz, que recebem R$19.000 iniciais, que
são parte dessa engrenagem do aparato de Justiça Criminal,
precisariam ganhar tanto mais do que um Soldado ou um Detetive,
que estão na ponta da linha? Ou será que os salários deles estão
adequados e os dos outros precisam chegar a um patamar decente,
de dignidade? E isso o que estamos cobrando.

Precisamos urgentemente reformar os Códigos Penal e de Processo
Penal. Mas, Deputado Doutor Viana, dependemos do Executivo, pois
o Congresso é subserviente. Não adianta querermos dizer que não,
pois ele é! Se o Executivo não se empenhar em mandar os projetos,
não há reforma. E por isso que a parcela de responsabilidade do
governo federal aumenta.

Quando o governo federal não cuida das fronteiras, seja Fernando
Henrique Cardoso, seja Luiz Inácio Lula da Silva, e a droga passa
livremente, aqui, na Pedreira Prado Lopes, assistimos a pessoas
fumando pedra de "crack", essa droga avassaladora, que é um
substrato da cocaína, dissemina-se por todos os lados e, a cada dia,
mata parte da comunidade, destruindo muitas famílias. Por onde
passa essa droga, Deputados? Pelas fronteiras. O Brasil não produz
pasta-base de cocaína. Há aqui até laboratório de refino, mas a droga
é produzida na Colômbia, na Bolívia e em outros países que fazem
fronteira com o Brasil.

O armamento pesado do Primeiro Comando da Capital, em São
Paulo, utilizado para matar os policiais, e o armamento do Comando
Vermelho, no Rio de Janeiro, vêm de onde? São armas israelenses,
alemãs, italianas, russas, que passam pela fronteira.

Já disse aqui e repetirei. Não vim a esta tribuna para discutir embate
ideológico ou partidário. Essa responsabilidade é de todos nós.
Quando vou às audiências públicas, pergunto se o Promotor ou o Juiz
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estão lá; na maioria das vezes, não estão. Quando o legislador disse
que segurança pública é dever do Estado, esse ente não pode ser
enxergado de forma míope, como apenas as Polícias Civil e Militar. O
Estado é a Assembléia, o Ministério Público, o Judiciário, que estão
longe da segurança.

Quando me deslocava à cidade de Betim hoje, para a audiência
pública da Comissão de Segurança Pública, em que estiveram
presentes seis Deputados Estaduais e a Deputada Federal Maria do
Carmo [ara, ouvi a Deputada Zulaiê Cobra dizer que, em São Paulo,
há 12 anos, tenta aprovar um projeto, Deputado Rogério Correia, na
área de segurança pública, para criar uma lei orgânica nacional que
defina melhor o papel de cada uma das policias e promova, inclusive,
a integração. Isso ocorre, Deputado [audelino Augusto, porque parte
dessa culpa é nossa, em função da subserviência do Legislativo. Os
Deputados, com projetos excelentes e bem discutidos com a
população, não conseguem sequer pautar os seus projetos, porque
dependem de costuras políticas e negociações. Precisamos parar de
pedir, a toda hora, pelo amor de Deus para um requerimento entrar na
pauta. O projeto não é apenas deste Deputado, mas, sim, do conjunto
dos 77 Deputados e do Congresso Nacional. Prova disso foi a fala da
Deputada Zulaiê Cobra, que afirma que, há 12 anos, tentar aprovar
um projeto na área de segurança pública.

Sou até muito feliz, Deputado Rogério Correia. Ao longo desses sete
anos e quatro meses de mandato, já consegui aprovar 11 leis nesta
Casa: duas emendas à Constituição, duas leis complementares e sete
leis ordinárias. Diria que ainda precisamos avançar um pouco mais. E
por esse motivo, Deputado Doutor Viana, que, mais uma vez, digo que
não estou preocupado em colocar a culpa no partido "a" ou "b". O que
aconteceu em São Paulo é muito grave.

O Governador anunciou, no dia 18 de abril, o Cinturão de
Segurança. Fica um alerta ao Governador Aécio Neves para que
promova o Cinturão o mais rápido possível para que Minas Gerais não
sofra tudo isso que São Paulo vem passando. A população está
vivendo uma agonia e um desespero ao ter de ir para o trabalho sem
saber como voltar de ônibus. Isso é muito sério. Isso não passa por
nossa mesquinha discussão partidária. O que está em jogo é o nosso
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bem maior, a vida, a liberdade, a integridade tísica de cada cidadão.
Precisamos parar com esse debate. Debatemos o tempo inteiro sem
chegar a nenhuma proposta concreta. E necessário que tenhamos a
maturidade, a altivez para dizer que precisamos avançar no governo
federal, no governo estadual e no governo municipal. Muitas vezes o
Prefeito de um Município pequeno quer criar a guarda municipal ao
invés de trabalhar no campo da prevenção social, preferindo fazer
algo inadequado por falta de conhecimento da matéria. E com esse
objetivo que ocupamos a tribuna desta Casa. Existem vários projetos
sérios de Deputados nesta Casa, e estamos aqui para conclamar o
conjunto dos Deputados para - quem sabe - convencer o Presidente a
colocar esses projetos na pauta. Precisamos aprovar esses projetos
para dar nossa contribuição. Nós, Deputados Estaduais, estamos
espremidos no que diz respeito à competência legislativa entre o
Município e a União. O Congresso é moroso, lento; o Município não
pode legislar muito nessa área; e ao Estado cabe muito pouco, porque
a área de segurança pública passa, pressupostamente, por uma
legislação penal, por uma legislação constitucional. Então, precisamos
avançar.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Apenas gostaria de
corroborar com o que V. Exa. vem talando. Realmente este
Parlamento precisa ter a celeridade necessária para que possamos
dar satisfação a nossa sociedade, que tem depositado toda a
confiança em nós.

Queria aproveitar o aparte que V. Exa. me concede, Deputado, para
pedir a esta Casa que a Comissão de Saúde possa ir novamente à
cidade de Uberaba, uma vez que constatamos mais uma morte por
dengue hemorrágica na nossa cidade, o que nos tem trazido um
problema muito sério. Temos visto a displicência, a negligência, a falta
de competência para administrar a saúde de um Município. E enorme
o descaso com a população, o descaso dos mandatários daquele
governo, quando não entendem a necessidade do pronto atendimento
para as classes mais pobres da população. Mais uma vez, houve falha
grave no atendimento do Centro Municipal de Atendimento, na minha
cidade de Uberaba. Houve um atraso para atender o paciente, pois
levou seis horas para que ele tosse atendido. Em choque, o paciente
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foi para o hospital-escola. Ele teve a primeira parada cardíaca, que foi
revertida, mas, na segunda, não conseguiram reverter a situação. O
paciente tinha 20 anos de idade. Era uma pessoa forte, funcionário da
OAB de Uberaba - Dano Bessa. Então, venho aqui lamentar que, mais
uma vez, se constatou o óbito de uma pessoa por descaso do sistema
público de saúde da minha cidade de Uberaba.

Quero aproveitar também, Deputado Rogério Correia, que hoje
preside essa reunião, para pedir o encerramento, de plano, desta
reunião, por não haver quórum suficiente para a continuação dos
trabalhos. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprimento o nobre Deputado,
mas lembro-lhe que este Deputado lhe concedeu o aparte, portanto,
se fosse o caso, seria o indicado para solicitar o encerramento da
reunião. Acredito que tenha havido um equívoco por parte do meu
companheiro.

Deputado Rogério Correia, durante toda essa turbulência de São
Paulo, assistimos publicamente - e isso está em meu "site" - à
incompetência do Governador do Estado ao dizer que não precisava
de tropas da Força Nacional de Segurança Pública, que tem 4 mil
homens à disposição. Na sexta-feira, quando se iniciaram os ataques,
ele disse à toda imprensa que a situação estava sob controle; no
sábado, quando já haviam matado mais de 20, repetiu que tudo
estava sob controle; no domingo, quando as mortes passaram de 30,
40, 50, continuou afirmando o mesmo; e hoje, quando temos mais de
80 mortes, ele ainda afirma que está sob controle.

Como operador da área de segurança pública há quase 22 anos,
não poderíamos deixar de registrar a nossa oposição. Somos
totalmente contrários à presença das tropas do Exército, pois suas
armas são uma, e as da polícia, outra; o seu inimigo é um, e o da
polícia, outro - em potencial, o criminoso. Além disso, os campos onde
se desenvolvem as ações estratégicas e operacionais são
completamente diferentes. Portanto o Exército não é uma força
preparada para lidar com a criminalidade urbana, como o são as
polícias estaduais. Entretanto a ajuda da Força Nacional de
Segurança Pública e da Polícia Federal deveria ter sido aceita.

Houve uma incompetência total de quem não entende
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absolutamente nada de segurança pública. O Governador recusou o
oferecimento do governo federal, do Ministro da Justiça e do
Presidente da República, das tropas federais, e muitas vidas foram
perdidas.

Deputado Doutor Viana, se a ajuda de 4 mil homens da Força
Nacional de Segurança Pública, composta por parte das polícias de
todo o Brasil, tivesse chegado em tempo hábil ou no segundo dia,
muitas dessas vidas teriam sido poupadas. E, se fosse apenas uma,
já seria o bastante.

Concederei aparte ao Deputado Ricardo Duarte, mas, considerando-
se que fiz pelo menos seis considerações específicas, solicito que não
fiquemos polarizando em questões ideológicas e partidárias. Conduzi
a minha fala, o tempo todo, responsabilizando tanto "a" como "b".
Peço a V. Exa. que conduza sua fala da mesma forma.

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte) - Quero cumprimentá-lo e
defender o Fundo Estadual de Segurança Pública, importante projeto
do Bloco PT-PCd0B nesta Casa.

Quanto à grave situação de São Paulo, ainda é preciso ser dito que,
além de não aceitar a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública,
o comando de São Paulo desvalorizou essa Força. Ouvi o
Comandante dizer que eram apenas polícias treinadas de alguns
Estados.

Faço também uma crítica da troca dessa ação pela negociação com
o PCC, pois ela poderia ter evitado a situação ou tê-la encaminhado
de outra forma.

Cumprimento-o por seu pronunciamento. Como Líder do Bloco PT-
PCdoB, quero dizer que também apoiamos a aprovação do projeto de
lei que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Fiz questão de ouvir o seu
pronunciamento do início ao fim e parabenizo V. Exa., como sempre,
firme, decidido e ponderado.

Na quinta-feira, realizou-se, nesta Casa, um seminário contra as
drogas e a criminalidade. Tive a oportunidade de coordenar a última
mesa-redonda e fiz uma pergunta a dois Delegados - um da Polícia
Civil e outro da Polícia Federal - e ao Juiz presente sobre o uso do
telefone celular: Por que deixarem usá-lo?
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A facilitação da entrada do celular nas cadeias é histórica, e o
bandido chega a comandar, de dentro delas, assaltos e seqüestras. A
tecnologia é muito desenvolvida. Então, questionei se não era
possível bloquear as ondas para que os bandidos não tivessem
contato. O Juiz pediu a palavra e disse duas coisas. Primeiro, que os
celulares não eram repassados pelos familiares, mas por muitos
advogados e agentes da própria Polícia, que, lamentavelmente,
deixavam-se persuadir. Mais uma vez, pedimos esse empenho da
polícia para que os celulares sejam bloqueados. A OAB não aceita
que os advogados sejam revistados, mas o preso pode ser revistado
toda vez que recebe a visita do profissional.

Sobre o Código Penal, preocupa-me o fato de as leis brasileiras
serem brandas. E preciso mais rigor e penalidades maiores. A maioria
dos Juizes diz, como cidadão, ser contra as leis, embora tenha que
cumpri-ias. A Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos
e é tida como boa. Precisamos mudar as nossas leis.

Parabenizo a Polícia, que, em Minas, realmente segue o lema
"Nossa Missão é sua Vida". Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras dos
Deputados Doutor Viana e Ricardo Duarte, Líder do Bloco PT-PCdoB.
Deputado Doutor Viana, em Minas, temos, graças a Deus, algumas
experiências com resultados positivos.

A primeira é a integração das Polícias, que serve de modelo para
todo o País. E necessário que ela avance para acabar com a
sobreposição de funções e ausência de troca de informações. O
trabalho de inteligência em conjunto já dá sinais de que é preciso
fazer um trabalho sério. A segunda é a criação da guarda
penitenciária e a retirada gradativa das Polícias Civil e Militar. Falta
muito, mas o governo está no caminho certo. Ações como essas
mostram que é possível fazer algo; bastam seriedade, determinação
e, acima de tudo, respeito do governo pelo cidadão.

O Legislativo, o Executivo e o Judiciário têm o compromisso de
trabalhar corretamente, serem produtivos e, cada vez mais,
propositivos. Parabéns aos policiais! Doutor Viana, em Minas, as
facções criminosas - Comando Vermelho e PCC - não fixaram suas
bases graças ao esforço pessoal de cada policial que gosta da sua
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atividade e a ela se dedica. Falta os governos estadual e federal
reconhecerem esses servidores para que sejam colocados, no
mínimo, num patamar digno para prestar um serviço cada vez melhor
à população.

* - 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,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 9 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL,

DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 2/5/2006
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Célio Moreira e Padre João (substituindo
este à Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança do
PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
a Presidente "ad hoc", Deputada Maria Olívia, declara aberta a
reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. Em seguida, a Presidente determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Padre
João para atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são
eleitos o Deputado Célio Moreira e a Deputada Maria Olívia para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Assumindo
a condução dos trabalhos, o Presidente, Deputado Célio Moreia,
designa a Deputada Maria Tereza Lara relatora da matéria. Em
seguida, havendo concordância dos membros da Comissão
presentes, fica estabelecido que as reuniões ordinárias da Comissão
serão realizadas às terças-feiras, às 15h30min, no Plenarinho II.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Célio Moreira, Presidente: Laudelino Augusto - Sargento Rodrigues.

ATA DA 10? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 9/5/2006
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Antônio Júlio e Ricardo Duarte,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Jô Moraes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: ofícios das sras. Sandra Margareth
Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Justiça do Estado de Minas Gerais - Serjusmig (281412006), e Patrícia
Fonseca Valério Ribeiro, Chefe da Divisão de Arrecadação e
Fiscalização do lpsemg (5/5/2006). Passa-se à 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 9 turno, do Projeto de Lei n 2 13312003 na forma do
vencido em 1 9 turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela
aprovação, no l Q turno, dos Projetos de Lei n 9s 2.82212005 na forma
do Substitutivo n Q 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.91912006 na forma do
Substitutivo n 9 1, apresentado por esta Comissão (relator: Deputado
Gustavo Valadares), e 3.068/2006 com a Emenda n 9 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda n 9 2, apresentada por esta
Comissão (relator: Deputado Fahim Sawan). O Projeto de Lei n
2.949/2006 (relator: Deputado Ricardo Duarte) é retirado da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprir os
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pressupostos regimentais. Passa-se à 2 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.454, 6.456 e
6.457/2006. 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, 16 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Maria Olívia - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM

10/5/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo, Fahim Sawan e Ricardo Duarte
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação
da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Carlos Pimenta, assume a Presidência, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o retorno dos
mutirões de cirurgia de catarata, varize e hipertrofia prostática e
comunica o recebimento de correspondência: ofício do Sr. Gilson
Urbano de Araújo, Secretário Municipal de Saúde de Várzea da
Palma, manifestando o apoio à iniciativa desta Comissão na avaliação
da perda de recursos do teto financeiro da assistência oftalmológica
no Estado, em especial na microrregião de Pirapora. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n 2 1.916/2004
no 29 turno (Deputado Doutor Ronaldo); Projeto de Lei n 2 3.15412006
em turno único (Deputado Carlos Pimenta); e Projeto de Lei n2
3.17412006 em turno único (Deputado Fahim Sawan). A Presidência
interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. Joselito Pedrosa,
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assessor técnico do Departamento de Atenção Especializada da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, representando
o Sr. José Agenor Alvares da Silva, Ministro da Saúde; Jures Jésus
Ayoub, Coordenador de Oftalmologia, e Mitico Yokota, Coordenadora
de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde,
representando o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário dessa
Pasta; Sinvaldo Alves Ferreira, Secretário Municipal de Saúde de
Pirapora, e Edmundo Pereira Rodrigues, Diretor de Planejamento do
Hospital de Olhos de Pirapora, representando o Sr. Warmillon
Fonseca Braga, Prefeito desse Município; e Wendel Almeida Prates,
representando a Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Coração de Jesus, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
2e Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n9s 2.020/2004;
2.094, 2.592, 2.653 e 2.911/2005; 2.942 e 2.944/2006. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita a
realização de audiência pública no Município de Taiobeiras para
debater, com os convidados que menciona, a situação dos portadores
de insuficiência renal naquela localidade que percorrem mais de
500.000 km por ano para receber o tratamento de hemodiálise, bem
como o custo altíssimo que esse Município tem que arcar com o
deslocamento dos pacientes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a participação dos convidados presentes pelos
valiosos subsídios, agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.

ÃT
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Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan.
ATA DA 10 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA,

EM 10/5/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este à Deputada
Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do BPSP) e Laudelino
Augusto (substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), 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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Proposta de Emenda à Constituição n2
67/2004 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projetos de Resolução n2s
3.081, 3.121, 3.122, 3.123 e 3.124/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva) e Projetos de Lei ns 2.515/2005 e 2.950/2006, 2.546, 2.858,
2.885, 2.892, 2.901/2005, 2.917 e 2.918/2006 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva) e 2.928, 2.929, 2.930, 2.940, 2.941, 2.945, 2.946, 2.952,
2.957, 2.958, 2.960, 2.966, 2.992, 3.003 e 3.042/2006 (Deputado
Laudelino Augusto). Passa-se à 1 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n g 67/2004
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); dos Projetos de Resolução
&s 3.081, 3.121, 3.122, 3.123 e 3.124/2006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); dos Projetos de Lei ns 2.515/2005 e 2.950/2006
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n2s 2.546, 2.858, 2.885, 2.892, 2.901/2005 e 2.917,

rAC
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2.918, 2.928, 2929, 2.930, 2.940, 2.941, 2.945, 2.946, 2.952, 2.957,
2.958, 2.960, 2.966, 2.992, 3.003 e 3.042/2006 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). 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 maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende - Marlos Fernandes.

ATA DA 8 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/5/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, João Leite, Paulo Piau e Carlos
Gomes, 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 Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a conhecer e debater os
termos do Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH -, previstos
na Lei Federal n 9 9.433, de 8/1/97. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. João Bosco Senra, Secretário
Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente;
Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente -
CAO-MA; Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Igam; e
Fernando Leite, colaborador da An-ida, que são convidados a tomar
assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Laudelino Augusto tece as
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta 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
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Sávio Souza

Cruz.
ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
As 14h45min, comparece na Câmara Municipal de Ipatinga 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, considera-a aprovada
e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater, em audiência pública, a implantação do Projeto Olho Vivo.
Registra-se a presença dos Srs. Cel. PM Gilberto Cabral Costa,
Comandante da 12 2 Região da PMMG, representando o Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior, Comandante-Geral dessa corporação; Sebastião
Pereira de Siqueira, Ten.-Cel. PM do 14 Batalhão da Polícia Militar;
Maj. PM Gilmar Aparecido Pereira, expositor do programa e membro
da Diretoria de Tecnologia e Sistemas da PMMG; Wander Luiz Silva,
Presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga - Aciapi - e Secretário de Cultura,
Esporte e Lazer desse Município; Luiz Henrique Alves, Presidente do
Clube dos Diretores Lojistas de Ipatinga; Sebastião Rodrigues Costa,
Delegado Regional de Segurança Pública de Ipatinga; Célio Aleixo,
Vereador à Câmara Municipal de Ipatinga e representante do Sr.
Crispim Elias Campos, Presidente dessa Casa; José Osmir de Castro
e Zé Fernandes, Vereador à Câmara Municipal de Ipatinga, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência faz uso da palavra
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
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Leonardo Quintão, Presidente - Sebastião Helvécio - Maria Olívia.
ATA DA 32 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5

LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas e Cecilia Ferramenta (substituindo esta ao Deputado
Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e o
Deputado Sebastião Costa, 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 Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em
seguida, o Presidente suspende a reunião. Reabertos os Trabalhos, o
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei flQ 3.236/2006, para
o qual designou relatora a Deputada Vanessa Lucas. Passa-se à 1
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de 'pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n 2 3.236/2006 (relatora: Deputada
Vanessa Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N 2 572/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n
035/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda, à
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empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda., em cumprimento do
disposto no art. 72 da Lei fl2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/5/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n 2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor de saída
de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de
aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno,
resultando na desoneração total da operação.

Concede-se à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda. crédito
presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída, desde que observadas as condições constantes nesse regime,
sem prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento
abatedor nas operações de saída dos produtos comestíveis
resultantes do abate de aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino,
caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do RICMS. Os
comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas com as
operações de que trata o regime deverão ser arquivados pelo prazo
previsto na legislação tributária, para apresentação ao Fisco quando
solicitada. Não há dispensa para a empresa do cumprimento das
demais obrigações previstas na legislação tributária, e o contribuinte
deverá manter cópia do regime à disposição da fiscalização para
exibição imediata sempre que solicitado, devendo ser registrado no
livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências - RUDFTO - o número, o assunto e a data de sua
concessão. O regime entra em vigor na data da ciência à empresa de
seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1/1/2006, os quais
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perdurarão pelo período em que se mantiver a situação motivadora de
sua concessão. O regime será revogado automaticamente com a
extinção do tratamento diferenciado dispensado pelo Estado de São
Paulo a essas operações ou a qualquer tempo, mediante ato do
Diretor da Superintendência de Tributação.

A medida diferenciada adotada pelo Estado de São Paulo resulta em
concorrência desfavorável quanto aos produtos originários do Estado
de Minas Gerais destinados a outros Estados. Além do mais, a
medida configura clara ofensa ao princípio da não-discriminação
tributária em razão da procedência ou do destino da mercadoria,
insculpido no art. 152 da Constituição da República Federativa do
Brasil.

Finalmente, considerando-se que o crédito presumido autorizado na
forma do regime em análise não implica diminuição da arrecadação do
ICMS do Estado, uma vez que esta já ocorreu em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, que tornou
inviável as vendas do contribuinte requerente para aquele e outros
Estados, e considerando-se o art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2005,
regulamentada pelo Decreto n 9 43.880, de 28/9/2004, bem como
considerando-se o Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, regulamentado
no Estado de Minas Gerais pelo Decreto n 2 44.190, de 29/12/2005, é
de extrema necessidade a concessão do Regime Especial de
Tributação à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 035/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 035/2006, nos termos

do art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 035/2006 à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.,
após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto
no art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

Jayro [essa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N 2 575/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
036/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda, à
empresa Gramado Abate de Aves Comércio de Carnes Ltda., em
cumprimento do disposto no art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 41512006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

Fundamentação
O art. 72 da Lei n 2 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio de Regime Especial de
Tributação de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido
por outra unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de
empresas mineiras. O Regime Especial de Tributação deve ser
ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n 2 50.456, de
29/1212005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à
saída de carne e demais produtos comestíveis derivados de carne,
sejam frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou
temperados, em operação interestadual. Tal medida resultou na
desoneração total desse tipo de operação, no que diz respeito ao
referido tributo.

O Regime Especial de Tributação em análise concede à Empresa
Gramado Abate de Aves Comércio de Carnes Ltda., estabelecida no
Município de Belo Horizonte, crédito presumido no valor equivalente
ao imposto devido na operação de saída dos produtos acima citados,
sem prejuízo do crédito presumido outorgado ao estabelecimento
abatedor nas operações de saída dos produtos comestíveis
resultantes do abate de aves ou de gado bovino, equídeo, bufalino,
caprino, ovino ou suíno de que trata o art. 75 do Regulamento do
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ICMS.
O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte

de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 2 de janeiro do
corrente ano, com prazo de vigência previsto para o período em que
perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo ser
revogado automaticamente, na hipótese da extinção do tratamento
dispensado pelo Estado de São Paulo às operações mencionadas, ou
a qualquer tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de
Tributação.

Segundo o parecer da Superintendência de Tributação enviado a
esta Casa, a justificativa do Governo do Estado para conceder o
Regime Especial de Tributação em questão é a proteção da economia
mineira, vista que a medida adotada pelo Estado de São Paulo
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto
aos produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a
outros Estados. Além disso, tal medida constitui clara ofensa ao
disposto no art. 152 da Constituição da República, que veda aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecerem diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de
sua procedência ou destino.

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o Regime
Especial de Tributação ora proposto atende aos interesses do Estado,
pois assegura à empresa mineira benefício tributário idêntico ao
benefício concedido pelo Estado de São Paulo às suas empresas.
Com isso, o Governo de Minas Gerais garante às empresas do Estado
condições favoráveis de concorrência e de preservação de mercado
relativo aos produtos abrangidos pela proposição.

Assim sendo, e considerando que a medida proposta não implica
diminuição na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, o
Regime ora proposto viria recompor a receita perdida em razão do
benefício instituído pelo Estado de São Paulo -, entendemos que a
medida em tela deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 036/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 036/2006, nos termos

do art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 036/2006 à Empresa Gramado Abate de Aves Comércio
de Carnes Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Dilzon Meio -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.111/2006
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n 2 3.111/2006

visa declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de
lpuiúna, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade, constituída em 1969, possui como finalidade

primordial manter o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de
Ipuiúna, que presta atendimento aos doentes do Município,
especialmente aos mais carentes.

Na consecução de suas metas mantém ambulatório para pessoas
que são tratadas em seus domicílios e não possuam recursos; presta
atendimento mediante pagamento, buscando melhorar a arrecadação
para garantir a manutenção do hospital; mantém instituições de fins
paralelos à atividade principal, como, por exemplo, escolas de
enfermagem.



771

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

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

& 3.111/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.146/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei &
3.146/2006 visa declarar de utilidade pública o Instituto de Gestão
Fiscal - SIM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como objetivo promover a pesquisa e

difusão da contabilidade pública em várias aplicações, ou seja, nas
áreas administrativa, econômico-financeira, tributária, fiscal,
tecnológica, ambiental, educacional e social. Capacita profissionais
para atuar nas referidas disciplinas.

Atendo-se a padrões de qualidade, seu trabalho aprimora
instrumental necessário para estabelecer processos de gestão
empresarial; elabora projetos orientados para o aperfeiçoamento dos
recursos humanos dedicados à administração pública e que buscam a
excelência tecnológica.

A entidade incentiva o uso da informática como ferramenta nos
processos contábeis; concebe métodos para a formação de quadros à
altura da demanda que exige racionalização do trabalho, quando
sistemas contábeis e outros suportes podem ser disponibilizados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n 2 3.146/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.52812005
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei n 2 2.52812005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

torna obrigatória a realização de exame laboratorial para diagnóstico
da Anemia Infecciosa Eqüina - AtE -, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Cumpre-
nos, portanto, opinar sobre o assunto, em seus aspectos de mérito.

Fundamentação
O projeto em tela estabelece obrigatoriedade de realização de

exame de AIE no território mineiro e determina que o Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - ficará responsável pela coordenação e
fiscalização da aplicação do exame.

A AIE, também conhecida como "febre dos pântanos", é uma
doença virótica, de caráter contagioso que atinge eqüídeos (cavalos,
muares, etc.). Como não constitui risco para a população humana,
não é classificada como zoonose. A transmissão ocorre por intermédio
de moscas e mosquitos, ao picarem um animal infectado e em
seguida outro são. Também são formas de contágio o uso de seringas
e material cirúrgico não descartável e sem assepsia adequada em
mais de um animal seqüencialmente, o acasalamento e a transmissão
congênita.

A coordenadora de sanidade eqüina do IMA, Dr. Valéria Almeida,
veterinária, durante audiência pública realizada por esta Comissão
para debater o projeto em estudo, descreveu a doença nos seguintes
termos: "a AIE é uma enfermidade para a qual não há cura, vacina ou
tratamento. Uma vez infectado, o animal estará doente enquanto for
vivo e será, em potencial, um transmissor da enfermidade ( ... ) E uma
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doença de caráter crônico. A maior parte dos animais são
assintomáticos, de forma que alguns animais podem viver anos com a
doença sem apresentar os sintomas. Quando são submetidos a um
esforço muito grande, o 'status' imunológico do animal cai e ele
apresenta os sintomas.

Na sua forma aguda, os sintomas da doença são: febre, respiração
rápida, abatimento e cabeça baixa, debilidade nas patas,
deslocamento dos pés posteriores para diante, inapetência e perda de
peso.

O Brasil conta o terceiro maior rebanho de eqüídeos do mundo, 8
milhões de cabeças, atrás apenas da China e do México. Minas detém
cerca de 13% desse contigente, 1 milhão de animais, o que indica a
importância do controle e erradicação da AIE para o Estado.

A regulamentação sobre a enfermidade é desenvolvida
regionalmente por um grupo composto pelo IMA, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa - e entidades da
sociedade civil. Como não há tratamento conhecido, essa
regulamentação determina que, quando um animal é detectado como
positivo, a propriedade ou área em que vive deve ser interditada. O
eqüídeo positivo deve ser sacrificado em determinadas regiões e
isolado em outras. Para conseguir a desinterdição, o proprietário fica
obrigado a fazer o saneamento local, ou seja, todo o efetivo eqüídeo
restante tem que ser submetido a dois exames laboratoriais, com um
intervalo de 30 dias.

A ocorrência de AtE em Minas Gerais foi mapeada por um estudo de
prevalência da doença realizado pelo IMA, em todo o território do
Estado. Essa iniciativa destaca Minas no cenário nacional, pois é o
primeiro Estado da União a ter dados completos e confiáveis sobre o
problema, que tem dimensões nacionais. Esse trabalho dividiu o
Estado em sete estratos regionais, que abrangeram as 12
mesorregiões definidas pelo IBGE, e tomou como amostra pelo menos
uma propriedade em cada um dos 853 Municípios mineiros. Como
dados principais podemos citar:

foram estudadas 1.940 propriedades e nelas examinados 6.540
eqüídeos de serviço; a maior prevalência de focos de AIE foi
encontrada no agrupamento das mesorregiões Norte e Noroeste de
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Minas, e no agrupamento Vale do Mucuri e Jequitinhonha, com
resultados positivos em 14,93% e 12,54% das propriedades e 7,37% e
4,82% dos animais, respectivamente; a menor estimativa de
prevalência foi encontrada no agrupamento das mesorregiões Central
Mineira, Oeste de Minas e Metropolitana de BH, com resultado
positivo em 1,36% das propriedades e 0,38% dos animais; no Estado,
a média de prevalência de focos de AIE em propriedades foi de
5,29%, e a doença atinge em média 3,08% dos animais.

Segundo o IMA, representado pela coordenadora do estudo citado,
a estratégia sugerida pelo projeto de lei em análise estimularia o
comércio dos animais infectados, pois esse seria o meio mais fácil de
o proprietário se livrar do prejuízo que lhe causaria o sacrifício do
animal positivo, uma vez que não é prevista indenização ao
proprietário. Por outro lado, o custo elevado da vacina e a freqüência
mínima necessária para manter um controle real do plantei
inviabilizam a medida para a grande maioria dos proprietários, a não
ser que haja subsídio público para essa ação, o que não está previsto
no texto original e, a rigor, impediria a sua conversão em lei.

A obrigatoriedade do exame às expensas do proprietário do eqüídeo
prejudicaria sobretudo os carroceiros urbanos e os agricultores
familiares. Além de serem obrigados a arcar com um custo novo ou a
pagar multa pelo não-cumprimento da legislação, também estariam
sujeitos à perda de uma força de trabalho de difícil substituição e,
eventualmente, crítica para a sua sobrevivência e de sua família.

Oportunamente apresentamos um substitutivo para o projeto original
utilizando as informações apresentadas durante a citada audiência
pública. O novo texto institui uma política estadual para o controle
epidemiolÓgico e erradicação da AIE no território mineiro, destacando
procedimentos específicos para esse tipo de enfermidade.

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

2.528/2005, no l Q turno, na forma do Substitutivo n 9 1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Institui a Política Estadual de Controle e Erradicação da Anemia

Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências.

rÃ'
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituída a Política Estadual de Controle e Erradicação

da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - com o objetivo de estabelecer
medidas para o controle epidemiológico e a erradicação dessa doença
no território do Estado.

Art. 2 - Na implementação da política de que trata esta lei, incumbe
ao Poder Executivo:

- instituir planos regionais de controle epidemiológico e erradicação
da AIE;

II - desenvolver estratégias de controle e erradicação da AtE em
consonância com as políticas dos órgãos e entidades da União e dos
Municípios responsáveis pela vigilância sanitária animal;

III - celebrar convênios com os Municípios para orientar o
estabelecimento de políticas municipais que previnam a expansão da
AIE em seu território;

IV - equipar os órgãos responsáveis pela fiscalização de sanidade
animal com estrutura adequada para o exercício de suas atribuições;

V - exigir a apresentação de documento oficial de trânsito e atestado
de exame oficial negativo de AIE, no trânsito intermunicipal de
eqüídeos, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em lei;

VI - exigir, para a entrada de eqüídeos no Estado, o porte do
documento oficial de trânsito, e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

VII - instituir grupo de trabalho encarregado de propor medidas
destinadas à indenização de proprietários de baixa renda que tiverem
animais sacrificados por serem portadores de AtE;

VIII - exigir o exame laboratorial para diagnóstico da AIE, nas
condições estabelecidas em regulamento, observado o disposto na
legislação federal pertinente;

IX - promover pesquisas sobre o tema;
X - promover campanhas informativas sobre a AIE e sobre os meios

de contaminação da doença, dirigida à população rural, aos criadores
de eqüídeos e às entidades que promovam eventos em que se
utilizem eqüídeos;

Xl - tornar disponível, até mesmo em meio eletrônico, relatório anual
circunstanciado das ações e atividades relacionadas à AIE

rsl
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desenvolvidas no Estado.
§ 1 - O disposto no inciso V não se aplica ao caso de transporte de

eqüídeo comprovadamente destinado ao abate, desde que o veículo
utilizado para o transporte tenha sido lacrado na origem, com lacre
numerado e identificado no documento oficial de trânsito pelo
emitente, nos termos do regulamento.

§ 2 - Além dos documentos previstos no inciso VI, será obrigatória a
apresentação de exame oficial negativo de mormo nos seguintes
casos:

- ingresso de eqüídeos oriundos de Estado onde tenha sido
confirmada a presença do agente causador do mormo;

II - regresso ao Estado de eqüídeos que tenham ingressado em
Estado onde tenha sido confirmada a presença do agente causador
de mormo.

Art. 3 - Constituem infrações administrativas:
- realizar o transporte intermunicipal de eqüídeos em veículos sem

documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AI E;

II - realizar condução intermunicipal de tropa de eqüídeos sem
documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

III - promover a entrada no Estado de eqüídeos sem documento
oficial de trânsito, atestado de exame oficial negativo de AIE e de
mormo, nos casos previstos no § 2 2 do art. 2.

§ 1 - Ao infrator do disposto neste artigo serão aplicadas as
seguintes penalidades e medidas administrativas:

- multa de 100 Ufirs (cem Unidades Fiscais de Referência), por
animal, ao condutor ou ao proprietário, caso este se apresente, e
retorno dos animais à origem, no caso do inciso 1 do "caput";

II - multa de 50 Ufirs (cinqüenta Unidades Fiscais de Referência),
por animal, ao condutor ou ao proprietário, caso este se apresente, e
retorno dos animais à origem, no caso previsto no inciso II do "caput";

III - multa de 100 Ufirs (cem Unidades Fiscais de Referência), por
animal, ao condutor ou ao proprietário, caso este se apresente, e
apreensão da carga, no caso previsto no inciso III do "caput".

§ 2 - Nos casos referentes aos incisos 1 e 11 do "caput", se
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comprovado que um ou mais dos eqüídeos transportados é originário
de propriedade ou área interditada pelo órgão estadual responsável
pela defesa sanitária animal por causa da AIE, a multa será aplicada
em dobro.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Manos Fernandes, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Doutor

Viana.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.934/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre brinquedos, material escolar e peças de
vestuário infantil apreendidos e dá outras providências.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela junidicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n2 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito do
projeto, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende destinar a instituições

filantrópicas e de caridade, por meio de doação, brinquedos, material
escolar e peças de vestuário infantil apreendidos e encaminhados ã
Policia Civil como produtos falsificados.

Atuando de forma competente, a Polícia Civil vem apreendendo, em
quantidade cada vez maior, produtos falsificados. Trata-se de
proteção dos direitos autorais. O destino do material apreendido, em
geral, é a incineração. O objetivo do projeto em estudo é a doação
desses produtos a crianças carentes, mediante a devida autorização
das empresas.

A Constituição Federal de 1988 foi eloqüente, ao declarar direitos de
grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua materialização. Nossa
Carta Magna demonstra em vários artigos sua determinação em
proteger os direitos desses grupos. Trata-se de um vasto painel em
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que se incluem as crianças carentes. A louvável iniciativa de tratar de
maneira desigual os desiguais abrange a classe atendida pelo projeto
em análise. É a maneira de proteger o desigual, o carente; é a
instrumentalização de um preceito, sua concretização, para que não
seja apenas letra morta.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta houve por
bem apresentar o Substitutivo & 1, corrigindo imperfeições que
impediriam o andamento normal do projeto nesta Casa. Dessa forma,
concordamos com as alterações efetuadas pela referida Comissão.

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

2.93412006, no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jâ Moraes, relatora - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.949/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

concede pensão especial a Jorge Carone Filho e dá outras
providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo para emissão de parecer. Compete agora a esta
Comissão de Administração Pública pronunciar-se sobre o mérito da
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise determina a concessão de pensão especial

a Jorge Carone Filho, em caráter mensal e a título vitalício, em valor
correspondente ao subsídio pago a Secretário de Estado. Tal valor
será reajustado na mesma época e no mesmo percentual do aumento
a que fizerem jus os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

A pensão será tida por intransferível e inacumulável em relação a
qualquer outro benefício previdenciário, no âmbito do serviço público,
outorgado pela União, Estados ou Municípios, ressalvado o percebido
como contribuinte do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Além da pensão especial, o projeto determina ainda o pagamento, a
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título de indenização por lucros cessantes, de valor correspondente ao
teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do
Estado, multiplicado pelo número de meses que faltaram, por motivo
de cassação, para que o beneficiário cumprisse integralmente o
mandato de Prefeito Municipal de Belo Horizonte.

Cumpre dizer que o nosso ordenamento jurídico acolhe o princípio
indenizatário, que obriga a reparação de danos materiais e morais por
parte daquele que os tenha causado. No caso em exame, a
autoridade estatal, desbordando dos limites legais de seu poder
discricionário, cassou de modo indevido o mandato de Prefeito
Municipal do Sr. Jorge Carone Filho, razão pela qual deve o Estado
proceder à devida reparação. Saliente-se que a referida cassação se
deu no ano de 1965, em um contexto político-social marcado por
fortes restrições às liberdades democráticas. Muito embora o ato
formal de cassação haja promanado da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, houve decisiva interferência do Estado para que tal ato se
consumasse, conforme atesta nota oficial por meio da qual o governo
estadual determina ao Secretário de Segurança Pública que ocupe a
sede da Prefeitura, e ao Secretário do Interior e Justiça que sugira as
providências necessárias para a restauração da ordem pública. E
importante ressaltar que, à época dos fatos relatados, era bem
reduzido o âmbito de autonomia municipal, de modo que tal
manifestação do Governo do Estado configurou fator determinante
para que a Câmara de Vereadores votasse o impedimento do então
Prefeito Jorge Carone.

Entendemos, todavia, imprópria a pensão que se pretende instituir,
prevista nos ais. l Q e 22 da proposição, poiso objetivo principal, que é
o de promover a reparação patrimonial do Sr. Jorge Carone, já é
plenamente alcançado com a indenização que lhe é concedida nos
termos do ai. 3. Ademais, a pensão não poderia mesmo ser
instituída, por ser inacumulável com qualquer outro benefício, salvo o
percebido a título de contribuinte do Regime Geral da Previdência
Social. Dessa maneira, considerando que o Sr. Jorge Carone Filho já
recebe aposentadoria de Deputado, não poderia ser beneficiário da
mencionada pensão. Assim, apresentamos, ao final do parecer, o
Substitutivo n g 1, que afasta a pensão e mantém a indenização, nos
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termos expostos.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
2.94912006 na forma do Substitutivo n g 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Concede indenização especial a Jorge Carone Filho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica concedida indenização especial a Jorge Carone Filho, a

título de lucros cessantes, no valor correspondente ao teto
remuneratório constitucional aplicável ao Poder Executivo do Estado,
multiplicado pelo número de meses que faltaram, por motivo de
cassação, para que cumprisse integralmente o mandato de Prefeito
Municipal de Belo Horizonte.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Jô Moraes, relatora - Gustavo

Valadares - Maria Olívia - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.013/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica ao Município de Rio Casca.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 2 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Rio Casca
um terreno urbano com área de 600m2, localizado no referido
Município, incorporado ao patrimônio do Estado por doação daquele
ente federativo, em 1975, sem qualquer gravame.
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Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o imóvel será destinado à
construção de policlínica municipal. Cabe esclarecer que a emenda
apresentada visa apenas à correção do nome do cartório onde o bem
está registrado.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 9 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

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

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei prevê a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

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

3.01312006, no 1 9 turno, com a Emenda n2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Dilzon Meio -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.	 -
PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

3.155/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação das
terras devolutas que especifica, cujos processos foram instruídos pelo

kA
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Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - lter-MG -, órgão
vinculado à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, tal como apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 188, c/c o art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em causa trata de conceder aprovação

prévia de legitimação de seis glebas, situadas nos Municípios de
Caraí, Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do
Retiro.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis dar-se-á mediante compra preferencial, ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição mineira.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
de domínio em tela a quem de fato participou ativamente e de forma
produtiva na ocupação do território mineiro.

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

Resolução n2 3.155/2006, no 12 turno.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Manos Fernandes, Presidente e relator - Doutor Viana - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.169/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

ISA
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Nova Módica
um imóvel com área de 3.000m 2, situado na Rua Magalhães Pinto, n
170, nesse Município, que foi doado ao Estado por particulares para
que nele fosse construída uma unidade escolar. Desde o ano de 1984,
o imóvel encontra-se cedido à municipalidade para instalação de uma
creche.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição preceitua que o bem será utilizado para
edificação de um posto de saúde, pois a construção existente está
ociosa e de difícil recuperação.

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

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

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o projeto de lei prevê, no art. 2, que o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco
anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a
finalidade prevista ou seja desvirtuada a sua destinação.
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De resto cabe esclarecer que a emenda apresentada ao projeto visa
tão-só dar nova redação ao parágrafo único do art. l, restringindo seu
texto à destinação prevista para o imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação

3.169/2006, no 1 2 turno, com a Emenda n
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa,

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.

do Projeto de Lei n2
1, apresentada pela

relator - Dilzon Meio -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.834/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.834/2004, de autoria do Deputado Laudelino

Augusto, que institui a Semana de Luta contra o Câncer de Mama, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.834/2004
Institui a Semana de Luta contra o Câncer de Mama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituída a Semana de Luta contra o Câncer de Mama,

a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de julho.
Parágrafo único - Na semana a que se refere o "caput" deste artigo,

o poder público, as empresas e as entidades civis promoverão
atendimentos, exames, palestras e outras atividades que visem à
conscientizaçâo da população e à redução dos índices de mortalidade
vinculada ao câncer de mama.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Edson

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

L4
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1.985/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.985/2004, de autoria do Deputado Gilberto
Abramo, que institui a Semana de Conscientização sobre o
Tratamento da Doença de Alzheimer, foi aprovado em turno único, na
forma do Substitutivo 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°1.985/2004
Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da

Doença de Alzheimer.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o

Tratamento da Doença de Alzheimer, a ser realizada anualmente na
segunda semana do mês de junho.

Parágrafo único - Durante a semana a que se refere o "caput" deste
artigo, o Estado promoverá campanhas e palestras em escolas e
repartições públicas para esclarecer a sociedade, em especial as
famílias dos enfermos, sobre a Doença de Alzheimer e,
especificamente, sobre as formas de tratamento que minimizem os
seus efeitos sem limitar a qualidade de vida do portador.

Art. 2° - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Edson

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

2.499/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.499/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel
que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°2.499/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos 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

Arcos imóvel com área de 2.010M 2 (dois mil e dez metros quadrados),
e suas benfeitorias, situado naquele Município, registrado sob o n°
1.573, a f Is. 273 do Livro 3-13, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Arcos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos
portadores de necessidades especiais.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados do registro 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, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Edson

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

2.594/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.594/2005, de autoria do Deputado Ricardo
Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Regional do
Meio Ambiente - Arma -, com sede no Município de Fruta[, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°2.594/2005

Declara de utilidade pública a Associação Regional do Meio
Ambiente - Arma-, com sede no Município de Frutal.

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

do Meio Ambiente - Arma -, com sede no Município de Frutal.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende, relator - Marlos

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

2.706/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.706/2005, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a defesa jurídica dos dirigentes e
empregados públicos das empresas estatais e dá outras providências,
foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 °turno.

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

Ao analisar o texto do projeto, esta Comissão considerou necessário
excluir, no art. 1°, a palavra "indevidamente", a fim de manter
coerência com a terminologia usada no art. 2 0-A da Lei Complementar
n° 83, de 2005, o qual contém preceito análogo ao da proposta
aprovada. As duas disposições, apesar de figurarem em leis distintas,
integram-se, com o mesmo propósito, em um núcleo normativo
comum.

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

PROJETO DE LEI N°2.706/2005
Dispõe sobre a defesa jurídica dos dirigentes e empregados públicos

das empresas estatais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Os órgãos jurídicos das empresas estatais ficam

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

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

§ 2 0 - O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos
empregos públicos referidos no "caput", quando demandados por ato
praticado em razão do ofício.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende, relator - Manos

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

2.753/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.753/2005, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará
de Minas os imóveis 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°2.753/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas 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

Pará de Minas:
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- imóvel com área de 254.600m 2 (duzentos e cinqüenta e quatro mil
e seiscentos metros quadrados), localizado no lugar denominado
Garcia, naquele Município, registrado sob o n° 24.474, a f Is. 46 do
Livro 3-AC, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará
de Minas;

II - imóvel com área de 21.160m 2 (vinte e um mil cento e sessenta
metros quadrados), anexo ao campo de pouso, naquele Município,
registrado sob o n° 24.617, a f Is. 78 do Livro 3-AC, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" deste artigo
serão destinados ao funcionamento do Aeroporto Arnaud Marinho,
ficando o Município de Pará de Minas responsável pela preservação
das áreas contíguas ao aeroporto.

Art. 2 0 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1 0.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende, relator - Marlos

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

2.845/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.845/2005, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Rio Vermelho, 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.845/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Rio Vermelho, com sede nesse Município.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Rio Vermelho, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.846/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.846/2005, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Tiros, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.846/2005
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Tiros, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Tiros, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.848/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.84812005, de autoria do Deputado Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Setor Cinco, com sede no Município de Paiva, foi
aprovado em turno único, na forma original.

La
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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°2.848/2005
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor

Cinco - Amosc -, com sede no Município de Paiva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Setor Cinco - Amosc -, com sede no Município de
Raiva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.853/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.85312005, de autoria do Deputado Doutor

Viana, que declara de utilidade pública a Creche Chapeuzinho
Vermelho de Santo Hipólito, 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°2.853/2005
Declara de utilidade pública a Creche Chapeuzinho Vermelho de

Santo Hipólito, com sede no Município de Santo Hipólito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Chapeuzinho

Vermelho de Santo Hipólito, com sede no Município de Santo Hipôlito.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Biel Rocha, relator - Doutor Ronaldo.

kA
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.931/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.931/2006, de autoria do Deputado Dinis

Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores de Leite de Piedade dos Gerais, 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 °	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°2.931/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

de Piedade dos Gerais - Asprolpig -, com sede no Município de
Piedade dos Gerais.

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

Produtores de Leite de Piedade dos Gerais - Asprolpig -, com sede no
Município de Piedade dos Gerais.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ana Maria

Resende - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.936/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.936/2006, de autoria do Deputado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública a Associação do Centro de
Saúde Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela
Vista 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.

1W
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PROJETO DE LEI N°2.936/2006
Declara de utilidade pública a Associação do Centro de Saúde

Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela Vista de
Minas.

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

de Saúde Modesto Antônio de Ávila, com sede no Município de Bela
Vista de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na datado sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende, relator - Marlos

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

2.940/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.940/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Conceição da Barra de Minas, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.940/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Conceição da Barra de Minas, com sede
nesse Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Conceição da Barra de Minas,
com sede nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.

rs
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.941/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.941/2006, de autoria da Deputada Maria

Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Renovar, 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 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°2.941/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Renovar,

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

Comunitária Renovar, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.943/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.943/2006, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
do Município de Alfredo Vasconcelos, com sede no Município de
Alfredo Vasconcelos, 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°2.943/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do
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Município de Alfredo Vasconcelos, com sede no Município de Alfredo
Vasconcelos.

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

Produtores Rurais do Município de Alfredo Vasconcelos, com sede no
Município de Alfredo Vasconcelos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ana Maria

Resende - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.946/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.946/2006, de autoria do Deputado Rogério
Correia, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Bairros Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com sede no
Município de São Francisco, 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°2.946/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com sede no Município de São
Francisco.

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

Comunitária dos Bairros Jardim Regalito e Aparecida - Acra -, com
sede no Município de São Francisco.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

rÀ
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2.956/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.956/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural
de Ponte Vila, 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
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.956/2006
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Ponte

Vila, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Rural de Ponte Vila, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

Lara - Ana Maria Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.959/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.959/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Rosa Mística, 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
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°2.959/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rosa Mística,

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

Comunitária Rosa Mística, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ana Maria

Resende - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.965/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.965/2006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã
Maneta, com sede no Município de Cambuquira, 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°2.965/2006
Declara de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã Maneta, com

sede no Município de Cambuquira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Velhinhos Irmã

Maneta, com sede no Município de Cambuquira.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ana Maria

Resende - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.977/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.977/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário
Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Formiga, 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 ' do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.977/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora

de Lourdes, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olívia - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.995/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.995/2006, de autoria do Deputado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos e
Médios Produtores Rurais da Lacerdina, com sede em Carangola, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.995/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos e Médios

Produtores Rurais da Lacerdina, com sede no Município de
Carangola.

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

Pequenos e Médios Produtores Rurais da Lacerdina, com sede no
Município de Carangola.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olívia - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.001/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.001/2006, de autoria do Deputado Ricardo
Duarte, que declara de utilidade pública o Abrigo Frederico Ozanan,
com sede no Município de Capinópolis, 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 NO3.001/2006
Declara de utilidade pública o Abrigo Frederico Ozanan, com sede

no Município de Capinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Frederico

Ozanan, com sede no Município de Capinópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria

Olívia - Maria Tereza Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.042/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.042/2006, de autoria do Deputado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no
Município de Pratápolis, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.042/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no Município de
Pratápolis.

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

Desenvolvimento Comunitário do Retiro - Adecor -, com sede no
Município de Pratápolis.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.125/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.125/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 5/2006, nos termos do art. 7 0 da Lei nc
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
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.125/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 5/2006 à empresa Distribuidora de Carnes Vale do
Paraíso Ltda., nos termos do art. 7°da Lei n°15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Edson

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.126/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.126/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 6/2006, nos termos do art. 7 0 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
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.126/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Organizações Francap S.A.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 6/2006 à empresa Organizações Francap S.A., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Marlos Fernandes, relator - Edson

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.127/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.127/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 7/2006, nos termos do ai. 7 0 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
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°3.127/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Avivar Alimentos Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°7/2006 à empresa Avivar Alimentos Ltda., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicàção.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Manos Fernandes, relator - Edson

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.236/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.236/2006, de autoria do Presidente do Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do Substitutivo n°1 ao vencido no 1 °turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, sela 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°3.236/2006
Estabelece o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de

R$22.111,25 (vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco
centavos), a partir de 1 0 d janeiro de 2006.

Art. 2 0 - Entre 1° de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2005, o
subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça é de R$19.403,75
(dezenove mil quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos).
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Art. 3°- Ficam fixados, com base no subsídio do Desembargador do
Tribunal de Justiça, os valores dos subsídios dos demais membros do
Poder Judiciário, estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento)
entre o subsídio de cada nível e o do imediatamente inferior.

Art. 4 0 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 5 0 - A diferença entre os valores dos subsídios estabelecidos
nesta lei e os valores percebidos será paga de forma parcelada,
conforme regulamento expedido pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, observada a disponibilidade orçamentária do órgão.

Art. 60 - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do
Estado.

Art. 70 - A implementação do disposto nesta lei observará o disposto
no art. 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Cecília

Ferramenta.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 16/5/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Linda

Batista Carvalho, ocorrido em 915/2006, em São José do Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 35? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 12 Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Mensagens
ns 591 e 592/2006 (encaminham emendas ao Projeto de Lei &
2.916/2006 e emenda ao Projeto de Lei n 9 3.068/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questões de
ordem - 2? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n 2 98/2006 - Projetos de Lei ns
3.299 a 3.307/2006 - Requerimentos ns 6.599 a 6.607/2006 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Weliton Prado e João Leite -
Questões de ordem; chamada para a recomposição de número
regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos;
questão de ordem - 2 ? Parte (Ordem do Dia): 1? Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações -
Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
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Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 29-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 Parte
1 1 Fase (Expediente)

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Presidente, Deputado Rêmolo Aloise;

Deputadas aqui presentes, Maria Tereza Lara, Maria Olivia e Elisa
Costa; e demais Deputados. Sr. Presidente, hoje teremos uma reunião
importante da Comissão de Educação na Assembléia Legislativa. E
uma audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores e
das trabalhadoras da Secretaria Estadual de Educação e das
Superintendências Regionais de Educação da Capital e do interior.
Quero saudar esses trabalhadores da educação que nos visitam hoje,
com uma justa reivindicação, porque ficaram fora de toda a
propaganda feita pelo Governador Aécio Neves, segundo a qual
haveria um aumento generalizado na área educacional do Estado.
Venho usando a tribuna desde que o Governador alardeou, com uma
propaganda na televisão a cada 5 minutos, que tinha feito um decreto
que melhorava a situação dos trabalhadores da educação no Estado
de Minas Gerais. Desde que o Governador iniciou essas propagandas
e falou do decreto, venho denunciando que o decreto não condiz com
o que a propaganda espelha. Hoje temos a manifestação dos
trabalhadores, da educação das Superintendências e da Secretaria de
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Educação, assim como tivemos, na semana passada, a dos
professores e das professoras, que fizeram, na porta da Assembléia,
uma assembléia estadual do Sindicato único dos Trabalhadores da
Educação, quando também denunciaram que o que foi dito na
televisão não é verdade. O Governador Aécio, por meio do PSDB,
tirou-me do ar durante a transmissão do programa eleitoral do PT no
horário gratuito. Ele entrou com uma ação no TRE para retirar o
programa do ar porque eu dizia que uma professora de 1 2 a 42 série
continuava recebendo um salário-base inferior ao salário mínimo, o
que é a pura verdade. Hoje chega mais uma reclamação do setor da
educação, dos técnicos de ensino, daqueles que estão na área da
Secretaria e das Superintendências, que também não tiveram nenhum
centavo de aumento com o decreto, ao contrário do que dizia e
insinuava a propaganda do Governador na televisão. O Tribunal
Eleitoral não vê que as propagandas são enganosas, são eleitorais,
que o Governador deveria respeitar mais os trabalhadores da
educação, ao invés de utilizá-los para fazer propaganda política como
vem fazendo. Quem está desavisado vê a propaganda e acha que, de
fato, houve aumento para os trabalhadores da educação. O
telespectador comum vê aquela propaganda e acha que existe
aumento, pensa que o pessoal da educação não tem motivo para se
mobilizar porque já houve 16% de aumento, plano de carreira e
pagamento por habilitação. Por que ainda reclamam? Os
trabalhadores da educação, os professores sabem muito bem que, no
contracheque, não há nada daquilo que o Governador anunciou, mas
a população não sabe. O Governador fica utilizando a educação, que
já está muito mal remunerada e muito prejudicada, para se
autopromover em momentos eleitorais, o que o TRE não vê. Quando
vou à televisão dizer, em 30 segundos, que os trabalhadores da
educação, auxiliares de escola, professores de 1 a 4 2 série continuam
percebendo menos que o salário mínimo, o PSDB corta essa tala que
diz a verdade. Sr. Presidente, desejo que seja proveitosa essa
audiência pública que os trabalhadores da educação esperam que
aconteça aqui hoje. Espero que o Governador coloque a mão na
consciência e veja que a situação da educação no Estado de Minas
Gerais merece um reparo.
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Não é possível terminar o governo sem, de fato, ter-se priorizado o
aspecto do salário dos trabalhadores da educação no Estado, que são
tão valiosos e úteis ao povo. Eles não podem ser tratados como
meros instrumentos de propaganda na televisão que não condiz com
a realidade de seus contracheques.

Esperamos que a mobilização aumente mais, pois, se ficarem
dependendo apenas da sensibilidade do Governador, infelizmente não
conseguirão nada. Sua sensibilidade anda muito pequena, pois ele já
se considera eleito, afirmando que tem 80% a 90% de aprovação.
Vamos ver isso nas urnas!

Porém, independentemente das urnas, é necessário que a educação
seja tratada com respeito. Sejam bem-vindos! Boa manifestação!
Esperamos que vocês consigam sensibilizar os Deputados da base do
governo, pois eles têm sensibilidade e podem nos ajudar junto ao
Governador para que ele tenha alguma empatia pela questão
educacional. Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade, 1 9-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N Q 59112006

Belo Horizonte, 16 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n 2 2.916,
publicado no "Minas Gerais", em 17 de fevereiro de 2006, que dispõe
sobre alteração da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, a criação de cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na administração
direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A Emenda n2 1 resulta de demanda da Secretaria de Estado de
Educação e propõe a supressão do nível 1 da estrutura das carreiras
de Analista Educacional e Analista de Educação Básica, instituídas
pela Lei n 1 15.293, de 05 de agosto de 2004, que, com a referida
alteração, passam a ser compostas por quatro níveis.

A Emenda n Q 2 visa a adequar a redação do art. 21 da Lei & 15.784,
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de 27 de outubro de 2005, mediante o acréscimo de um parágrafo,
contendo a previsão de que o servidor cujo valor da gratificação de
que trata o parágrafo único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977, for
incorporado à VTI deixará de fazer jus à gratificação supracitada.

A Emenda n2 3 dispõe sobre o valor da VTI do servidor ocupante do
cargo de Gerente de Núcleo, pertencente ao quadro de cargos de
provimento em comissão do Instituto Mineiro de Gestão de Aguas -
IGAM.

Demonstrada a relevância das matérias tratadas no presente projeto
de lei para a efetividade de algumas ações da administração pública
do Estado de Minas Gerais, reitero, na oportunidade, a Vossa
Excelência, minhas expressões de apreço e consideração.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares a presente proposta de emendas
ao Projeto de Lei n o 2.916, de 2006.

Atenciosamente,
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no

exercício do cargo de Governador do Estado.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 2.916/2006

EMENDA N 2 1
O Projeto de Lei n 2 2.916 fica acrescido dos seguintes artigos:
Art. ( ... ) - Fica suprimido o nível 1 das carreiras de Analista

Educacional e Analista de Educação Básica, instituídas pela Lei n9
15.293, de 05 de agosto de 2004, e da carreira de Analista de Gestão
da Polícia Militar, instituída pela Lei & 15.301, de 10 de agosto de
2004, renumerando-se os demais níveis.

Parágrafo único - O Poder Executivo adotará as medidas
decorrentes da aplicação do "caput" deste artigo.

Art. ( ... ) - O inciso VI do art. 12 da lei passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.12-(...)
VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação de nível superior, com graduação específica ou com

licenciatura, nos termos do edital, e registro no órgão de classe,
quando este for exigido por lei, para exercer atribuições técnico-
administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua formação
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profissional, para ingresso no nível 1;
b) formação de nível superior, com graduação específica ou com

licenciatura, acumulada com mestrado em educação ou área afim, nos
termos do edital, e registro no órgão de classe, quando este for
exigido por lei, para exercer atribuições técnico-administrativas e
técnico-pedagógicas na área de sua formação profissional ou em área
afim, para ingresso no nível III; ( ... )"

EMENDA N 2 2
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei n 2 2.916, de 2006,

onde convier:
"Art. ( ... ) - O art. 21 da Lei n 9 15.784, de 2005, fica acrescido do § 2

e seu parágrafo único fica transformado em § 12 , com a seguinte
redação:

"Art. 21 -
§ l - Será incorporado à VTI do Professor de Educação Básica -

PEB -, do Especialista em Educação Básica, do Analista Educacional
no exercício da função de inspeção escolar, do Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e do Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, nos termos do parágrafo único do art. 21 da
Lei n2 15.293, de 2004, o valor da gratificação de que trata o parágrafo
único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977, na hipótese de o servidor
por ela beneficiado ser promovido ao nível da carreira com exigência
de escolaridade equivalente à que ensejou a percepção da
gratificação.

§ 2 - Em decorrência da incorporação de que trata o "caput", o
servidor não mais perceberá a gratificação de que trata o parágrafo
único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977.".

EMENDA N 2 3
O Projeto de Lei n9 2.916 fica acrescido dos seguintes artigos:
Art. ( ... ) - Aos ocupantes do cargo de Gerente de Núcleo, criado pelo

inciso II do art. 42 da Lei n2 15.972, de 12 de janeiro de 2006,
pertencente ao quadro de cargos de provimento em comissão do
Instituto Mineiro de Gestão de Aguas - IGAM, é devida a Vantagem
Temporária Incorporável - VTI, de que trata a Lei n 2 15.787, de 27 de
outubro de 2005, com o valor de R$106,50 (cento e seis reais e
cinqüenta centavos), retroativo a 10 de março de 2006."

rs
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n Q 2.91612006.
Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a

inclusão em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N Q 592/2006
Belo Horizonte, 16 de maio de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n Q 3.068, publicado
no "Minas Gerais", em 23 de março de 2006, que altera a Lei
Delegada n 53, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Na emenda estão sendo criadas duas vagas do cargo de provimento
em comissão de Delegado Regional, pertencente ao quadro da
estrutura intermediária do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.
Essas vagas serão destinadas a duas novas Delegacias Regionais do
Instituto, a serem criadas por meio de decreto, para os Municípios de
Janaúba e Pouso Alegre.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levam a submeter
à consideração dos seus nobres pares a presente proposta de
emenda ao Projeto de Lei n 2 3.068, de 2006.

Atenciosamente,
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no

exercício do cargo de Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N 2 3.068/2006

Inclua-se onde convier:
Art. ... - Ficam criadas duas vagas do cargo de Delegado Regional,

com Nível 13, Grau H, no quadro de cargos em comissão de chefia e
assessoramento intermediário e de execução do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA, de que trata o Anexo IV da Lei n g 11.337, de 21
de dezembro de 1993 e alterações posteriores.

Parágrafo único - A codificação, identificação e forma de
recrutamento das vagas dos cargos de que trata este artigo serão
estabelecidas em decreto, observada a Lei n 2 9.530, de 29 de
dezembro de 1987."

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n2 3.068/2006.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Procurador de Justiça,
solicitando, em atenção aos Ofícios n°5 1.005 e 1 .007/2006/SGM, que
seja enviado ao Procurador-Geral de Justiça o pedido de indicação de
membros do Ministério Público para atuarem junto à Comissão
Especial dos Resíduos Sólidos. (- A Comissão Especial dos Resíduos
Sólidos.)

Da Sra. Lêda Domingos Alves, Superintendente da Receita Federal
em Minas Gerais, comunicando a impossibilidade de sua participação
no debate público da Comissão de Assuntos Municipais sobre o
transporte contratado de passageiros. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópia de
convênios celebrados por esse órgão. (- 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. Wagner Benevides, Chefe do Escritório da Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca em Minas Gerais, agradecendo, em
nome dessa Secretaria, o apoio prestado por esta Casa na
organização da II Conferência Estadual de Aqüicultura e Pesca.

Do Sr. Edevaldo Alves da Silva, Presidente do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - UniFMU -, encaminhando
exemplares da "Revista FMU Direito". (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de
Administração do Banco Bradesco S.A., encaminhando os Relatórios
Anual e de Responsabilidade Social dessa empresa relativos ao ano
de 2005. (- A Comissão de Turismo.)

Questões de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, mais uma vez, quero

manifestar-me com relação à questão da educação. Diferentemente
do que tem ocorrido no Estado de Minas Gerais, com relação à
necessidade de termos maior respeito com os servidores dessa área,
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o que implica diretamente a melhoria da qualidade de ensino, já que a
educação é um processo de desenvolvimento, o Presidente Lula
recentemente sancionou uma lei que repara uma injustiça de anos
com diversos profissionais da educação, principalmente os Diretores,
Supervisores, Orientadores, enfim, especialistas da área de educação.
Eles atuavam diretamente vinculados à educação, mas não faziam
parte do grupo de educadores com direito à aposentadoria especial.

Um projeto de lei da Deputada Neide Aparecida, de Goiás, foi
aprovado pela Câmara e, na semana passada, sancionado pelo
Presidente Lula, resgatando o direito à aposentadoria desse setor da
educação.

Com a aposentadoria especial, hoje os professores aposentam-se
com 55 anos de idade e 30 anos de serviços prestados: e as
professoras, com 50 anos de idade e 25 anos de serviços prestados.

Os Diretores de Escola que saíam para cumprir a função acabavam
perdendo esse tempo na aposentadoria e tinham de trabalhar mais
cinco anos.

A nova legislação, que em breve deve ser assumida pelos Estados,
representa corrigir uma injustiça histórica e melhorar a qualidade de
ensino, integrando todos da educação num processo inovador.
Diversas Inspetoras, especialistas do setor, Supervisoras e
pedagogas procuraram-nos, pois estão satisfeitas com a decisão do
Presidente Lula, que reconhece que também elas prestam um serviço
integrado na educação, tendo, portanto, direito à aposentadoria
especial.

Deixamos essa informação para todos os setores da educação e
para o público que nos vê, prestando esse esclarecimento a Minas
Gerais. Estamos certos de que a nova lei contribuirá muito, como
disse o Deputado Rogério Correia, para a melhoria da qualidade do
ensino. Declaramos também nossa solidariedade ao Deputado pelo
seu trabalho e coragem. Em toda sua trajetória, desde Vereador, foi
um defensor incansável da educação. Trabalhamos na área e temos
um compromisso histórico com o segmento em Minas e no Brasil.

Acreditamos que a educação é um processo de desenvolvimento,
cidadania e de participação de todos para um Brasil melhor e Minas
Gerais com mais justiça social.
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A Deputada Elbe Brandão - Como o PSDB foi citado, precisamos
fazer uma retrospectiva, olhar no retrovisor do tempo a situação em
que o Governador Aécio Neves recebeu o Estado de Minas Gerais:
R$2.800.000.000,00 de dívidas, salários atrasados, 13 9 salário pago
incorretamente há 14 anos e o funcionalismo sem saber que dia
recebia.

Hoje o funcionalismo sabe que, no quinto dia útil do mês, pode
contar com o salário. Todos os planos de carreira foram aprovados -
as tabelas foram discutidas nesta Casa. Isso não significa que, em
três anos, ele consiga reestruturar e oferecer tudo que o funcionalismo
público mineiro merece. Falo como servidora pública.

Fiquei feliz de ver as superintendências de Janaúba e Araçuaí, que
foram criadas pelo Governador Aécio Neves num momento como
esse, num momento de diálogo. Estou saindo para ir a uma audiência
pública convocada pelo Doutor Viana, que é um Deputado da base de
governo. Em momento algum, o PSDB e o Governador fugiram do
diálogo. Houve muitos avanços. Não estamos na situação ideal, da
mesma forma que a população brasileira também não ficou feliz de
ver o INSS e as universidades federais tanto tempo em greve na
busca de articulações.

E preciso uma consciência coletiva em relação ao passado e aos
avanços. Nesta Casa, independentemente de facção partidária, é
preciso capacidade de diálogo e busca de avanços, que estão sendo
alcançados paulatinamente, como no último decreto em que todo
funcionário da educação que tem titulação será promovido, terá uma
melhoria funcional na estrutura do Estado.

Sairemos daqui e iremos para a audiência pública com as pessoas
que estão reivindicando seus direitos e a adequação da sua história.
Mas é preciso reconhecer os avanços, o respeito e a responsabilidade
com que o Governador Aécio Neves tem conduzido o Estado de
Minas Gerais. Obrigada.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
aproximam-se as eleições de 4 de outubro, e os palanques precisam
ser ocupados, como estamos vendo acontecer nesta Casa. Há um
esforço de manter determinados palanques, que já não são como
antes. Aqueles nichos eleitorais estão sendo alterados porque Minas
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Gerais passou a ter comando, passou a ter governo. O governo
anterior, que o PT apoiou, destruiu a educação em Minas Gerais. Não
vi os atuais Deputados da Oposição, que eram da Situação e
apoiavam o governo Itamar Franco, reclamarem. Minas Gerais já
ocupou o 1 9 lugar na educação e perdeu para si mesmo, passando
para o 41 lugar. Esse governo deixou o Estado com um déficit de 2,5
bilhões.

O Governador Aécio Neves precisou arrumar a casa, o que está
incomodando a Oposição. Sem discurso, precisam sofismar e enganar
o público com propagandas que não correspondem à verdade. O
Poder Judiciário assim também entendeu e suspendeu uma
informação inverídica.

Além de voltar a pagar o 13Q salário em dia e de fazer um plano de
cargos e salários, dando um reajuste possível, limitado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Governador iniciou seus avanços. Já
começou estimulando aqueles que têm titulação e valorizando o
servidor público.

Porém não podemos esperar milagres, apesar de podermos dizer
que ele fez quase um milagre. O Governador trará
US$170.000.000,00 com uma única contrapartida: que o governo de
Minas prossiga fazendo o choque de gestão. Não há outra história
similar no mundo, e isso incomoda a Oposição. Não há contrapartida
financeira do Estado, apenas a garantia de que o governo continuará
fazendo o choque de gestão, que moderniza o Estado, faz nossa
indústria crescer, nossa educação melhorar, assim como a saúde e a
segurança pública. Apesar de o governo federal não enviar nem
R$0,01 para nosso Estado e apesar das nossas dificuldades, a
segurança pública vai muito bem, obrigado.

Como não têm argumentos sólidos, precisam sofismar, misturar
verdades com mentiras. Um moralista alemão diz que a mentira não é
somente a negação da verdade, mas também, uma verdade mal
apresentada.

Portanto queremos parabenizar o Governador Aécio Neves por mais
essa vitória, pois foi buscar recursos. São mais de R$350.000.000,00,
o equivalente a US$170.000.000,00, sem que o Estado tenha de
oferecer contrapartida, apenas pelo reconhecimento do extraordinário

rÃ'



815

trabalho do governo mineiro. É por isso que temos 90% de aprovação.
Essas ações incomodam, e os palanques precisam ser resgatados,

já que o governo federal está um caos, não tem o que mostrar: a
agricultura, a segurança nacional, o emprego vão mal; a saúde está
um caos; e a corrupção no governo federal está bem. Obviamente, na
falta de discurso, temos de sofismar, misturar verdades e mentiras
para enganar o povo. Mas o povo de Minas percebe a situação, tanto
que o governo Aécio Neves recebeu mais de 90% de aprovação.

Agora, como disse o Presidente Lula, o maior líder do PT, o que
comandava tudo, ao José Dirceu e ao Genuíno, enfim, a todos: "A
Oposição diz qualquer coisa". Obrigado.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N 9 9812006
Altera o inciso II do ai. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - O inciso II do ai. 53 da Constituição do Estado passa a

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

vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura e
nas subseqüentes.".

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Jayro Lessa - Paulo Cesar - Doutor Viana - Sávio Souza Cruz -

Vanessa Lucas - Gustavo Corrêa - Dimas Fabiano - Roberto
Carvalho - Maria Olívia - Célio Moreira - Edson Rezende - Gil Pereira -
Elisa Costa - Carlos Gomes - Luiz Humberto Carneiro - Laudelino
Augusto - George Hilton - Leonardo Quintão - Dinis Pinheiro - Dalmo
Ribeiro Silva - Gustavo Valadares - Jô Moraes - André Quintão - João
Bittar - Sargento Rodrigues - Djalma Diniz - Zé Maia - Weliton Prado -
Biel Rocha - Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O constituinte que elaborou a atual Constituição
brasileira pensou na importância da renovação nos mandatos das
Mesas Diretoras nas Casas Legislativas ao determinar que não
haveria reeleição de seus Presidentes, como também não seria
permitida a reeleição dos ocupantes de cargos executivos. O primeiro
retrocesso veio com a aprovação da Emenda Constitucional n Q 16, de
4/6/97, que acrescentou o inciso V ao art. 14 da Constituição da
República, introduzindo a reeleição no sistema eleitoral brasileiro, que,
tradicionalmente, convergia para a manutenção do postulado
constitucional da não-reeleição, uma opção dos constituintes
desejosos de evitar o continuísmo governista que tanto marcou os
anos mais nebulosos da história política do País desde a monarquia.

Como órgão diretivo dos caminhos da Assembléia Legislativa, a
composição da Mesa Diretora deve contemplar as diversas correntes
políticas que atuam nesta Casa parlamentar. Considerada ainda a
pluralidade da representação no Parlamento, reflexo da diversidade
cultural, econômica e social de Minas Gerais, já é tarefa árdua garantir
por meio de acordo político-partidários que essa premissa seja
efetivada na composição da Mesa. Dentro desse processo, a
possibilidade de reeleição de seus membros só faz dificultar o bom
andamento das negociações para composição da Mesa Diretora de
forma a garantir o acesso mais equânime dos diversos grupos
políticos aos postos de comando da Casa. Finalmente, pelo próprio
número de Deputados desta Assembléia, essa tarefa já fica
prejudicada, mesmo sem o instituto da reeleição.

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

PROJETO DE LEI N°3.299/2006
Declara de utilidade pública a Organização Pró-Cidadania - OPC -

com sede no Distrito de Monte Verde - Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade publica a Organização Pró-

Cidadania - OPC -, com sede no Município de Camanducaia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Agostinho Patrús
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Justificação: A Organização Pró-Cidadania, com sede no Distrito de
Monte Verde - Município de Camanducaia, é uma entidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos e duração indeterminada.
Destacam-se entre as principais finalidades da entidade a promoção
de parcerias para desenvolvimento da auto-suficiência do cidadão, da
assistência social, da cultura, do lazer e da defesa do patrimônio
artístico, além da promoção da educação, da saúde e da segurança
alimentar e nutricional.

A referida entidade foi constituída em 30/3/2003, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância dos serviços prestados pela
Organização Pró-Cidadania, espero contar com o apoio dos ilustres
Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.300/2006
Dispõe sobre a inclusão de matérias relativas à história e à realidade

social, cultural e econômica mineiras nos concursos promovidos no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os concursos públicos promovidos no Estado deverão

contemplar matérias relativas à história e à realidade social, cultural e
econômica mineiras.

Parágrafo único - As questões abordarão conhecimentos gerais e
específicos sobre etnia, história, geografia cultura, artes, política e
economia do Estado, bem como suas interações, nestes campos, com
outros entes federados ou outras nações.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: Minas Gerais é o quarto estado do Brasil. Localiza-se

no Sudeste e limita-se a Norte e Nordeste com a Bahia, a Leste com o
Espírito Santo, a Sudeste do Rio de Janeiro, a Sul e Sudeste com São
Paulo, a Oeste com o Mato Grosso do Sul e a Noroeste com Goiás,
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incluindo uma pequena fronteira com o Distrito Federal.
É o segundo Estado mais populoso do Brasil, com 18 milhões de

habitantes, que se distribuem por 853 municípios.
O desbravamento da região teve início no século XVI, por

bandeirantes paulistas que buscavam ouro e pedras preciosas.
Como se pode perceber, a história de Minas há muito começou e é

fundamental conhecê-la e aprofundar o seu estudo.
E impossível imaginar desenvolvimento sem autoconhecimento. O

que vale em termos pessoais, vale também em termos coletivos ou de
sociedade. Um agrupamento humano se valoriza a partir da auto-
estima, e esta nasce e se sustenta indiscutivelmente, a partir do
conhecimento próprio, da compreensão das suas origens, da sua
formação, dos seus valores, dos seus heróis e heroínas, das suas
conquistas...

Por tudo isso é desejável que os ocupantes de cargos de provimento
efetivo na administração amem seu Estado, e ninguém ama o que não
conhece. Certamente, serventuários que ao mesmo tempo sirvam e
amem esta terra, haverão de encontrar mais sentido em servir e com
maior prazer, e com isso ganharemos todos.

Daí a importância de incluir nos programas dos concursos realizados
no Estado conhecimentos sobre toda a história, cultura e economia do
nosso Estado.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 102/2003
nos termos do § 2 Q do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N4 2 3.301/2006
Dispõe sobre o apoio a entidades não governamentais que atuam na

assistência e recuperação de dependentes químicos no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - As entidades não governamentais que tenham como

finalidade a assistência e a recuperação de dependentes químicos
receberão o apoio de profissionais da área de saúde do Estado.

Art. 2 0 - Para a implementação das ações de apoio prevista nesta lei
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poderão ser celebrados convênios entre o poder público e as
entidades habilitadas.

§ 1 ° - Poderão habilitar-se a participar as entidades sem fins
lucrativos, legalmente constituídas e registradas no Conselho Estadual
de Assistência Social.

§ 2 0 - Mediante atividades complementares, os MLinicípios poderão
participar das ações de apoio no âmbito de sua competência.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: Atualmente, a criminalidàde e a violência urbana no

Brasil demonstram haver uma ligação forte com as drogas. Grande
parte dos homicídios ocorridos anualmente com os meninos de rua
estão relacionados ao tráfico de drogas, ou porque sabem demais ou
porque são atingidos por tiros durante confrontos entre traficantes.

O uso abusivo de drogas deixou de ser um problema particular e
está no centro de uma catástrofe social. Cada vez mais crianças,
adolescentes, jovens e adultos tornam-se dependentes químicos. E
pior: é cada vez maior o número de pessoas com bons níveis de
instrução e de poder aquisitivo que fazem uso de drogas lícitas e
ilícitas, alguns plenamente conscientes da armadilha em que estão
caindo, outros, ignorantes das conseqüências de seus atos graças à
desinformação e à falta de perspectivas.

As entidades de atendimento filantrópico, sem fins lucrativos, não
conseguem celebrar convênios com Estados e Municípios. Ficam,
portanto, sem condições nem recurso financeiros para levar adiante
um trabalho extremamente valioso que, aliás, tem alcançado índices
de recuperação mais significativos do que os de hospitais e clínicas
psiquiátricas.

E necessário e urgente que o Estado dê apoio a essas entidades e
organizações não governamentais, para que possam prestar auxílio
às pessoas que, por diferentes motivos, acabam por se tornar
dependentes. Sabemos bem que medidas preventivas terão sempre
ótimo efeito; no entanto, não podemos esquecer daqueles que já
trilham o caminho das drogas, muitas vezes sem volta.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste
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projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N g 3.302/2006

Declara de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico -
Grufinch - I com sede no Município de São Francisco.

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

Novo Chico - Grufinch -, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Ana Maria Resende
Justificação: O Grupo Unido Filhos do Novo Chico - Grufinch - é uma

entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, ecológico, social,
esportivo, cultural e de lazer, com sede no Município de São
Francisco.

Seus objetivos maiores são a proteção à saúde, à família, às mães,
à crianças e aos idosos e o combate à fome e à pobreza através do
incentivo à criação de hortas e roças comunitárias ou grupos de
pequenos produtores. Além de muitos outros benefícios, promove
cursos profissionalizantes e divulga o esporte, o lazer, a cultura e a
proteção ao meio ambiente, como forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e
preenchendo esta 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 3.303/2006
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Estrela da Manhã,

com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional

Estrela da Manhã, com sede no Município de ltaúna.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LaA



82.1

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: O Centro Educacional Estrela da Manhã, com sede no

Município de ltaúna, encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de três anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais
no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas. E uma sociedade de direito privado, de natureza
associativa, sem fins lucrativos, com atuação em todo o Estado, e a
sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.304/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Maripaense,

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

Comunitária Maripaense, com sede no Município de Maripá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Biel Rocha
Justificação: A Associação Comunitária Maripaense, com sede no

Município de Maripá, foi fundada em 19/1/90.
E uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter social e seu

trabalho atinge todas as camadas sociais, principalmente as mais
carentes. Distribui remédios e livros escolares, faz doações a
bibliotecas, distribui material de construção e alimentos, inclusive leite
em pó para recém-nascidos.

A referida entidade já foi reconhecida como de utilidade pública
municipal por meio da Lei n 2 263, de 1990.

- 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 3.305/2005
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Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Bom
Sucesso com sede nesse Município.

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

Artesãos de Bom Sucesso, com sede nesse Município.
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Artesãos de Bom Sucesso, com

sede nesse Município, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como finalidade precípua a prestação de quaisquer serviços que
possam contribuir para o fomento e racionalização das explorações
artesanais e manufaturas caseiras e para melhorar as condições de
vida de seus associados.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções .. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, é justa a declaração de sua utilidade pública estadual.

Diante do exposto, 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 9 3.306/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias Fortes o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municípiode

Bias Fortes o imóvel constituído por um terreno com área total de
890m2 (oitocentos e noventa metros quadrados) e área construída de
240m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), situado na antiga
Rua Professor Soares Ferreira, 384, Centro, no Município de Bias
Fortes, imóvel este doado ao Estado por José Hermenegildo de Sales
e no qual funcionou a Escola Municipalizada Cardeal Dom Carlos
Mota.

Parágrafo único - A doação do imóvel descrito neste artigo destina-
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se à restauração do prédio nele existente e a sua transformação em
Centro de Referência Cultural do Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Irani Barbosa
- 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 3.307/2006
Declara de utilidade pública a Organização de Respeito à Vida -

Orvi -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Organização de

Respeito à Vida - Orvi -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 2006.
Vanessa Lucas
Justificação: A Organização de Respeito à Vida - Orvi -, sediada em

Contagem, tem caráter assistencial e se dedica a incentivar as artes, o
artesanato e a cultura. Realiza programas para capacitação
profissional, bem como estudos para viabilidade de projetos nos
campos ambientais, institucionais e culturais.

Promove o desenvolvimento humano buscando desenvolver as
potencialidades inatas e consolidar a cidadania alicerçada na
preservação da dignidade das pessoas e na legitimidade dos grupos
organizados.

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

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.599/2006, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar
pela atuação do Aspirante Davi Lucas Soares no resgate da menina
Júlia, cujos pais faleceram em acidente na BR-381. (- A Comissão de
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Segurança Pública.)
N 2 6.600/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Maurílio Soares
Guimarães, Prefeito de Curvelo, pelo recebimento do troféu
"Administração Padrão JK". (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N Q 6.601/2006, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de
um espaço para shows em terrenos próximos do Centro
Administrativo do Governo do Estado, no Distrito de Venda Nova. (- A
Comissão de Cultura.)

N 2 6.60212006, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine
a aplicação imediata da Lei Federal n 9 11.301, de 10/5/2006, que
define como funções do magistério, para fins de aposentadoria, as
exercidas em estabelecimentos de educação básica, em seus mais
diversos níveis e modalidades. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N 2 6.603/2006, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Lagoa da Prata, pelos 25 anos de atuação,
comemorados em maio. (- A Comissão do Trabalho.)

N 9 6.604/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Além Paraíba
com vistas a que agilize procedimento investigatório instaurado pelo
atual Prefeito de Pirapetinga contra o ex-Prefeito do Município, em
razão da doação irregular de 90 lotes a famílias carentes. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.605/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Promotoria de Justiça, de Habitação e Urbanismo
da Comarca de Belo Horizonte com vistas a que seja requisitada a
prisão dos proprietários das empresas responsáveis pelos
loteamentos Tirol II, Tirol III e Serrinha, por danos causados aos
compradores e por outros danos que menciona. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N 2 6.60612006, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
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Justiça, Habitação e Urbanismo informações sobre os procedimentos
adotados e as condicional idades determinadas pela Promotoria de
Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves em relação à
regularização de loteamentos sob sua responsabilidade nesse
Município.

N 2 6.607/2006, da Comissão Especial de Resíduos Sólidos,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da Feam com vistas a
que seja enviada a essa Comissão cópia do processo de
licenciamento ambiental do aterro sanitário de Belo Horizonte, do
Parque Francisco Lins do Rego e do aterro sanitário de Sabará. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública e do Trabalho e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Imagino o que os

telespectadores estejam pensando. E triste, lamentável, constatar
que, em vez de apresentar propostas e discutir mudanças para ajudar
na realização das transformações necessárias de que o nosso Estado
tanto precisa, eles ficam com picuinhas partidárias, pessoais.
Realmente isso não pode acontecer. Temos de nos unir,
independentemente de partidos políticos, de diferenças partidárias, e
realizar grande levante em defesa do nosso Estado, principalmente
em relação aos programas sociais, que se preocupam com a
dignidade humana.

Quero apenas esclarecer alguns tópicos relacionados à segurança
pública, hoje uma das maiores preocupações da população. Acredito
que o problema se resolve a partir da construção de mais escolas, de
investimentos em educação e da garantia do acesso aos nossos
jovens às universidades e aos cursos técnicos profissionalizantes, que
se extinguiram durante o governo Azeredo. O ex-Governador Itamar
Franco prometeu que os cursos voltariam, mas isso não aconteceu.
Na campanha, o Governador Aécio Neves também prometeu a volta
dos cursos técnicos profissionalizantes em todas as regiões do
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Estado, mas, infelizmente, não passou de promessa.
A segurança pública tem recursos suficientes somente no

Orçamento do Estado. Apenas o que é arrecadado pelo governo do
Estado, por meio das taxas pagas pelo povo mineiro, está em torno de
R$360.000.000,00. E muito dinheiro, que, infelizmente, é desviado
para outras áreas em vez de ser aplicado na segurança pública. Por
isso é fundamental a criação do Fundo Estadual de Segurança
Pública.

As polícias de todo o Estado, principalmente as do interior,
dependem de convênios com o poder público municipal. Aliás,
dependem de ajuda até mesmo para o seu funcionamento, para
pagarem as contas de água, luz, telefone e aluguel. Essa
dependência do Município fragiliza autoridade das forças de
segurança pública no Estado. Para citar um exemplo ao Deputado que
me antecedeu, ontem participamos de um debate na Câmara
Municipal de Uberlândia, a convite do Vereador Wilson Pinheiro, para
discutir a segurança pública, incluindo a criação da Guarda Municipal.
Aliás, há recursos do governo federal para incentivar a criação de
guardas municipais.

Uberlândia é uma das poucas cidades do País cuja população está
acima de 500 mil habitantes e que não tem a Guarda. A guarda
preventiva desafogaria o trabalho das Policias Militar e Civil, além de
ser mais uma força para cuidar do patrimônio público.

Há recursos previstos no Fundo Nacional de Segurança Pública. Se,
para Uberlândia, sem nenhum projeto, estão previstos R$400.000,00
para investimentos em segurança pública, imaginem para os demais
Municípios do Estado.

Então, há recurso, mas, às vezes, falta projeto do governo do
Estado e, quando ele faz algum projeto, troca o rótulo para dizer que o
programa é seu. Exemplos claros são o fato de crianças de 6 anos
entrarem na escola, os programas Luz Para Todos e Fome Zero, do
governo federal, que investe, somente em Minas Gerais, mais de
R$1.000.000.000,00. Já o governo estadual muda o rótulo dos
projetos e tenta passá-los como se fossem programas do Estado.

Quanto à educação, sempre gosto de repetir a frase do Paulo Freire,
que diz que, "se a educação sozinha não transforma a sociedade,
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tampouco sem ela a sociedade muda". Isso é verdade. E como pensar
em mudanças significativas, já que o professor recebe menos do que
um salário mínimo, totalmente desmotivado, sem as menores
condições de trabalho, sem atendimento médico - o lpsemg não tem
atendimento médico -, e em dificuldade para se aposentar?
Professores que tiveram que se afastar por ajustamento funcional ou
por doença, e, às vezes, precisaram ficar fora da sala de aula, mas
continuaram trabalhando na escola, infelizmente terão que trabalhar
mais algum tempo para se aposentar. Os Diretores são prejudicados.
Esses são problemas de hoje no quadro da educação, que
desestimulam os profissionais.

E profissionais de outras áreas também têm os salários baixos.
Estou com um documento em que os fiscais do Estado fazem
reivindicações. Em uma média geral, o Estado de Minas Gerais é o
que pior remunera os servidores em todo o País. Não há como
compararmos Minas Gerais com outros Estados. Se compararmos os
gastos com publicidade, Minas Gerais é campeã. Só no orçamento do
ano passado foram gastos mais de R$60.000.000,00 com publicidade
e divulgação, fora os gastos com publicidade da Cemig, da Copasa e
da Codemig, que somaram mais R$50.000.000,00.

Para se ter uma idéia, os investimentos para pesquisa e extensão na
Uemg são bem menores do que os destinados pelo governo à
publicidade e divulgação. Ele não cumpre a legislação e a promessa
de descentralizar a Uemg em vários "campi" avançados em todo o
Estado de Minas Gerais: Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona da
Mata. Não há garantia de novos cursos na Região Metropolitana.
Infelizmente, o governo não cumpre a Constituição nem a promessa
de campanha.

Em relação a propostas claras, como membro da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, participei do Congresso
Mineiro de Educação, nos dias seis a oito de abril, em que
apresentamos várias sugestões acerca da modificação do documento
base do Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais.

Cito algumas propostas: priorizar a relação ensino médio
profissionalizante; garantir o ensino médio obrigatório,
universalizando-o; promover a integração das instituições mineiras de
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ensino superior em ações interinstitucionais voltadas ao
desenvolvimento regional e do Estado; e promover o desenvolvimento
da capacidade institucional das instituições estaduais de ensino
superior - Uemg e Unimontes - fortalecendo sua infra-estrutura,
direcionando sua expansão regional e ampliando seu alcance e os
recursos.

No que diz respeito à educação infantil, elaborar, em 2007, os
projetos político-pedagógicos e regimentos internos escolares em
100% das instituições públicas e privadas, assegurada, nesses
instrumentos, a revisão a cada dois anos; ampliar progressivamente a
jornada escolar diária dos alunos, respeitando o princípio da eqüidade,
visando à oferta de tempo integral em 100% dos estabelecimentos
públicos de educação infantil até 2015; e garantir que a merenda
escolar seja oferecida em quantidade e qualidade suficiente para
atender 100% das crianças na educação infantil, por meio da
colaboração financeira da União, do Estado e do Município.

Em relação ao ensino infantil, definir em lei o máximo de crianças
nas turmas de educação infantil, com base nos seguintes parâmetros:
25 alunos, até 2007; 20 alunos, até 2009; e 15 alunos, a partir de
2011.

Em relação ao ensino fundamental, garantir, até 2008, que todas as
escolas tenham uma biblioteca com livros didáticos e obras de
referência, disponibilizados aos alunos, aos professores e a toda a
população, bem como por meio da internet; garantir a inclusão digital
de todos os alunos da rede pública de ensino, implantando
laboratórios de informática com conexão à internet em alta velocidade,
em 100% das escolas, até 2008; informatizar a administração escolar
de todas as escolas públicas, instalando sistemas informatizados de
gestão escolar e sistema de controle eletrônico em tempo real de
freqüência dos estudantes, em todas as escolas públicas, em
colaboração com a União, até 2008.

Novas propostas. Em relação ao ensino fundamental, realizar, em
2007, um censo sobre a infra-estrutura física, mobiliário e
equipamentos e sobre a infra-estrutura básica, como energia elétrica,
água tratada e saneamento das escolas estaduais - muitas vezes as
escolas não possuem carteira, cadeira, quadras cobertas -, para
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quantificar as carências e as demandas, vinculando os recursos de
investimento do Estado a esse planejamento; assegurar o transporte
escolar, mediante cooperação dos Municípios, até 2011, de todos os
alunos do ensino fundamental que estudarem em escolas distantes
mais de 21km de sua residência; garantir o passe livre aos alunos que
não tiverem escola próxima a sua residência, no perímetro urbano;
assegurar atividades de educação física em todas as séries do ensino
fundamental, com professores habilitados e carga horária não inferior
a 2 horas semanais.

Em relação ao ensino médio, garantir a inclusão digital de todos os
alunos da rede pública de ensino, implantando laboratórios de
informática, com conexão à internet em alta velocidade, em 100% das
escolas, até 2008; informatizar a administração escolar de todas as
escolas públicas; ampliar e consolidar, em parceria com a União, o
programa Livro na Escola, assegurando que, em 2008, 100% dos
alunos da rede pública recebam os livros de todas as disciplinas;
realizar, até 2007, um censo sobre a infra-estrutura física, mobiliário e
equipamentos e sobre a infra-estrutura básica, nas escolas de ensino
médio; garantir oferta de merenda escolar aos estudantes do ensino
médio, até 2008, inclusive aos matriculados no turno noturno; ampliar
a duração do ensino médio, de três para quatro anos, incluindo
conteúdos de formação preparatória para a cidadania e para o mundo
do trabalho, em todas as escolas públicas do Estado, seguindo os
seguintes prazos: até 2009, nas Escolas Referência; até 2012, nas
escolas situadas em cidades sem oferta de ensino profissionalizante;
e, até 2015, para as demais escolas, além de garantir a
implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia em todas as
escolas; assegurar o transporte escolar, mediante cooperação dos
Municípios.

Em relação ao ensino superior, assegurar a oferta de ensino
superior nas redes pública e privada para, pelo menos, 30%, em cinco
anos, e 50%, até o final da década, aos jovens com até 18 anos.
Garantir recursos suficientes para a pesquisa e a extensão da Uemg e
da Unimontes.

Não terei tempo de falar sobre toda a nossa explanação. Essas são
as sugestões que apresentamos de modificação do documento-base
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do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais, apresentado no
Congresso Mineiro de Educação.

Sr. Presidente, na semana passada, estivemos reunidos com
Diretores de Cesecs de várias cidades mineiras, para discutir o
problema da merenda escolar. Há 97 Centros Estaduais de Educação
Continuada - Cesecs -, para a educação de jovens e adultos, além
dos Postos de Educação Continuada - Pecons. Os alunos estão sem
merenda escolar. O governo do Estado não está repassando
recursos.

Em Brasília, estive no Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e no MEC e descobri o Programa Fazendo Escola.
Solicitamos recursos desse Programa para o nosso Estado. Pela
primeira vez, Minas Gerais vai receber recursos desse Programa, no
valor de R$1.200.000,00, que podem ser utilizados inclusive na
compra da merenda escolar.

Repassei à Secretária de Estado de Educação todos os documentos
necessários à habilitação para receber os recursos. Realizamos uma
reunião com os Diretores para tratar dos problemas relacionados aos
Cesecs, a fim de garantir a aplicação dos recursos também na
merenda escolar.

Ficamos surpresos com a mobilização, da qual participaram os
Diretores dos Cesecs de Pará de Minas, Montes Claros, Unaí, São
Gotardo, Betim, Paracatu, Joaíma, Manhuaçu, Presidente Olegário,
Patos de Minas, Santa Luzia, Guanhães, Sabinópolis, Felixlândia,
Várzea da Palma, Vespasiano, Pirapora, Buritizeiro, São João dei-Rei,
Divinópolis, Itamarandiba, Sete Lagoas, Rio Piracicaba, Ferros,
Itabira, Machado, Camanducaia, Venda Nova e Carmo do Paranaíba.

Como se vê, muitos Diretores participaram. Contamos com a
presença de representantes de quase 30 cidades. Fizemos uma boa
reunião e, depois, tornos à Secretaria de Educação. O Subsecretário
Gilberto Rezende garantiu que esses recursos serão aplicados na
merenda escolar. Disse ainda que regularizaria a situação da merenda
escolar nos Cesecs de todas as regiões do Estado.

Aproveito a oportunidade para solicitar o apoio de todos os
Deputados à criação de uma frente parlamentar em defesa dos
Pecons e dos Cesecs e da educação de jovens e adultos. Isso é
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fundamental. Aliás, no final do ano, podemos fazer alterações no
Orçamento ou discutir, na peça orçamentária enviada pelo
Governador, a destinação dos recursos necessários à educação de
jovens e adultos, enfim, a determinação de recursos suficientes para
resolver os graves problemas de estrutura dos Cesecs.

Sr. Presidente, para terminar, ressalto que me sinto muito satisfeito
por ter contribuído para a regulamentação da merenda escolar dos
alunos da educação de jovens e adultos.

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

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público presente,
durante o tempo que me foi concedido, pretendo tratar de um assunto
muito importante, foco de discussão em todos os lugares por onde
passamos não só nesta cidade, mas também em todo o Estado.

Refiro-me à segurança pública, que não é apenas uma preocupação
da população do nosso Estado, mas de todo o País. Sem dúvida, a
segurança pública foi o grande tema da última campanha eleitoral
para a Presidência da República. Quanto a algumas discussões,
quase se atingiu a unanimidade.

Nesta tarde, lembro-me de um tema que foi objeto de discussão
durante a campanha presidencial e que até hoje está vivo, presente
nas discussões feitas pela população brasileira, que tanto se interessa
pela segurança. Na Constituição de 1988, concordamos com vários
pontos relativos à segurança, especialmente no tocante ao acerto dos
legisladores. Sem dúvida, o capítulo destinado ao tema "segurança"
tem alguns pontos importantíssimos.

O legislador constitucional, por exemplo, tratou a segurança pública
como algo fundamental para o Estado e trouxe uma classificação em
relação aos crimes cometidos e a como deveriam ser as penalidades.
Determinou também quais papéis deveriam ter os Estados, os
Municípios e o governo federal no cumprimento da pena daqueles que
cometessem crime. Tratou ainda, especialmente, do crime
organizado, do tráfico de drogas, do contrabando de armas e do
descaminho. O legislador constituinte colocou a guarda desses presos
e a obrigação da construção de presídios federais como
responsabilidade do governo federal.
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Certa vez, em uma visita aos Estados Unidos, tive a oportunidade de
conhecer um presídio federal americano localizado no Estado de Nova
lorque, em Dembury, uma cidade no meio rural. Ali estão os presos
mais perigosos, aqueles que cometeram um crime de maior gravidade
e que também, de alguma forma, tinham interlocução até com outros
países. Ali era o local de guarda desses presos.

Na discussão que aconteceu durante a disputa eleitoral para
Presidente da República, acompanhamos as promessas dos
candidatos. Sem dúvida alguma, a segurança pública, como capítulo
especial daquela discussão, mereceu algumas promessas. O governo
federal que aí está prometeu a construção de cinco presídios federais
e a criação de uma guarda penitenciária federal, que ficaria incumbida
de guardar aqueles presos de maior risco. Haveria também
ramificações internacionais, conforme o tipo de crime e o
envolvimento com crimes mais graves, como tráfico de drogas e
contrabando de armas.

Mas hoje, passados quase quatro anos desse governo,
lamentavelmente nenhum dos cinco presídios federais prometidos foi
construído. O presídio federal deveria abrigar os criminosos mais
perigosos, mas infelizmente os Estados do nosso país têm de lidar
com esses criminosos e garantir a sua guarda.

Nesta Casa, tive a oportunidade de presidir uma CPI motivada
especialmente pela fuga de um criminoso internacional, Fernandinho
Beira-Mar, de uma unidade penal instalada no centro de Belo
Horizonte. E dessa maneira que os nossos Estados convivem com
esses criminosos de alta periculosidade, presos em nossas unidades
estaduais.

E um custo muito alto para os Estados da Federação, que têm de
guardar esses presos, dos quais o governo federal deveria cuidar. Dos
cinco presídios federais prometidos pelo governo federal nem sequer
um foi construído. Os governos estaduais têm de dar conta da guarda
desses presos, que já são 140 mil no País.

Dessa forma os governos estaduais têm de dar conta da guarda de
140 mil presos. Além disso, o governo tem de dar conta de pagar
tudo, pois, neste ano, o governo federal não repassou nem R$0,01 ao
governo de Minas Gerais, ao governo de São Paulo e aos demais
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governos. O governo federal acaba impondo aos Estados a guarda
dos presos.

Ontem estivemos em Brasília com o Secretário de Segurança, que
reclamou da falta de recursos para a guarda de presos por parte do
governo federal. De acordo com a Constituição, é responsabilidade do
governo federal a guarda dos presos que cometeram crimes como
tráfico de drogas e contrabando de armas, mas atualmente não há
sequer um presídio federal. Aliás, o governo federal não fez o que
poderia ser feito para melhorar essa situação.

Estou com o documento referente à execução de cada um dos
programas do governo federal. Quanto ao programa de Modernização
da Polícia Federal, nada foi feito neste ano, ou seja, zero; Combate à
Violência contra as Mulheres, zero; Atendimento Socioeducativo do
Adolescente em Conflito com a Lei, zero; Proteção da Adoção e
Combate ao Seqüestro Internacional, zero; Gestão da Política na Área
da Justiça, 1,23%; Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, 3%; Adestramento e Operações Militares do Exército,
6%; Programa Nacional de Inclusão de Jovens, 8%; Modernização do
Sistema Penitenciário Nacional, 12%. Estamos falando em crise no
sistema penitenciário brasileiro, e o governo federal libera 12%.

Tenho a proposta do PT acerca do que foi prometido na campanha
eleitoral, ou seja, acerca do projeto Segurança Pública para o Brasil.
Nesse documento, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
está a promessa dos presídios federais. Combater com vigor os
operadores do tráfico de armas e drogas é tarefa prioritária de uma
política de segurança pública democrática. Todavia, não se fez
absolutamente nada. Também quanto ao Sistema único de
Segurança Pública - Susp - e à unificação das polícias, nada foi feito.

E preciso criar em curto e em médio prazos políticas públicas de
prevenção à violência. Também é preciso distribuir renda, reduzir as
desigualdades, elevar as taxas de escolaridade e eliminar o racismo.
Tudo isso está nesse documento. Todavia, não há um presídio federal
e não há recursos para o Estado cuidar desses prisioneiros.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,
faço coro com sua indignação - e olha que esse alerta já vinha sendo
feito!
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Há pouco tempo, o Governador Aécio Neves alertou diretamente o
Presidente da República de que a questão do Fundo Nacional de
Segurança Pública deveria ser tratada com repasse de duodécimos
mensais, a exemplo do que ocorre com os fundos ligados à educação,
o Fundef, e à saúde. O que vem acontecendo com a nossa
Federação? Existe o fundo constitucional, o dinheiro no orçamento, e
passa-se um ano inteiro sem se destinar um centavo para a área de
segurança, para a construção de presídios. Depois que o leite é
derramado e a tragédia ocorre, há todo aquele gesto de comoção.
Ora, as promessas feitas não foram cumpridas! Mas voltaram a fazer
novas promessas. São mais e mais promessas em cima do povo
brasileiro. Portanto, é preciso que estejamos atentos e alertas, porque
a questão da segurança é de responsabilidade de todos, inclusive do
governo do Estado, que triplicou de 5 mil para 15 mil o número de
vagas somente no mandato do Governador Aécio Neves. Ainda é
preciso investir mais, com parcerias, ou seja, é preciso que haja
investimentos por parte do governo federal.

Gostaria de dizer ainda que, além dessa preocupação, temos de
estar atentos ao papel do Judiciário e do próprio Congresso quanto à
modernização das leis, do Código Penal e do Código Processual, que
são um desastre, uma vergonha! Vemos indivíduos que cometem
crime hediondo terem sua pena reduzida, e que, soltos na rua, em
pouco tempo, lideram quadrilhas e atiram nos policiais. O problema é
extremamente sério e perverso.

Portanto V. Exa. está de parabéns por abordar um tema como esse
com franqueza, e não com paixão partidária. E preciso cooperação e
união entre os Estados e os Municípios para que haja mais segurança
no nosso país.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Seguindo essa
análise do Deputado Domingos Sávio sobre a importância da
liberação duodecimal dos fundos de modo geral, fiquei preocupado
quando ele se referiu ao fundo de segurança, porque temos aqui, no
Estado de Minas Gerais, o Fundo Estadual de Saúde. O que
observamos, Deputado João Leite, é que tal fundo não é liberado
dessa forma; não há cumprimento da ordem estabelecida por um
valoroso Deputado desta Casa. Não é possível cobrar de alguns as
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ações que o governo daqui pode fazer. Essa é a grande tarefa, o
grande desafio que está sendo feito. Não tenho dúvida, Deputado
João Leite, de que é preciso haver colaboração, mas é importante
salientar também que essa colaboração faltou ao governo federal
quando se votou o orçamento somente no final de abril. Como se
pode cobrar o cumprimento do orçamento do Estado e denunciar o
não-cumprimento do orçamento quando ele é votado cinco meses
depois do tempo? Ora, então é preciso apurar e cobrar
responsabilidades. Aí, sim, diante da exigência das parcerias
necessárias, importantes e urgentes neste país, estabeleceremos o
compartilhamento, a responsabilização de todas as instâncias de
poder. Já insistimos nisso aqui: não é possível cobrar dos segmentos
cada uma das ações como se isso resolvesse o problema da
segurança publica, da educação, da saúde, do salário dos servidores
públicos, enfim, do pleno desenvolvimento deste país. Se há
realmente essa disposição de constituir parcerias, é preciso, mais que
atacar qualquer setor governamental, analisar os problemas, enfrentar
os desafios e, aí sim, trabalhar em conjunto para vencer os grandes
desafios e colocar o Brasil num patamar mais elevado de
solidariedade, dignidade e segurança.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de encerrar para
não entrar no tempo do Deputado Doutor Viana, próximo inscrito.
Lamento não poder conceder mais aparte. Entendo a ponderação do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas já há programas com 77% de
execução orçamentária.

Uma das promessas era que os recursos do Fundo Penitenciário
não fossem contingenciados e a imposição de condições específicas e
rigorosas na liberação de verbas federais para os sistemas
penitenciários. Lamentavelmente não vimos nada disso por parte do
governo federal e vivemos essa situação no que se refere à
segurança do nosso país. Sr. Presidente, obrigado. Desculpe-me ter
entrado no tempo do Deputado Doutor Viana.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Observando a inexistência de quórum,
solicitamos o término desta reunião. Como não há espaço no
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auditório, a Comissão de Educação, que hoje recebe mais de 300
funcionários da Superintendência de Ensino, será transferida para o
Plenário. Portanto, em respeito a essas pessoas que viajaram,
solicitamos o encerramento, de plano, desta reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, recomposição de
quórum é regimental. Peço-lhe que escute, por 5 minutos, a minha
justificativa de recomposição.

O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
quórum. Acredito que, nas galerias, não se está entendendo o que
ocorre aqui.

Regimentalmente, qualquer Deputado pode pedir o encerramento,
de plano, da reunião. O Deputado Arlen Santiago, inclusive, solicitou o
encerramento, tendo em vista que não havia em Plenário 26
Deputados. Ele fez o pedido para dar maior agilidade a uma audiência
pública programada na Comissão de Educação. O Deputado Doutor
Viana, aliás, solicitou a cessão do Plenário desta Casa para a
audiência, e a Presidência informou que, tão logo encerrássemos os
trabalhos, cederia o espaço.

Assim, o Deputado Arlen Santiago levantou uma questão de ordem,
e esta Presidência a concedeu. Quando concedi a questão de ordem,
ele solicitou o encerramento, de plano, da reunião. Por dever e por
respeito ao Regimento, esta Presidência ia atender à questão de
ordem. Em seguida, o Deputado Rogério Correia solicitou a
recomposição de quórum, que também é regimental. Esta Presidência
fará essa recomposição. Se houver quórum, ser-lhe-á dada a palavra,
pela ordem, Deputado Rogério Correia. Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados que,

somados aos 2 Deputados em comissões, perfazem o total de 26
parlamentares. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Rogério Correia. Gostaria que
V. Exa. nos informasse qual será sua questão de ordem.

Questão de Ordem
0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu havia solicitado
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questão de ordem porque ainda estávamos na fase de Oradores
Inscritos, que vai até às 15h30min. Quando o assunto tratado aqui é
polêmico, é de praxe nesta Casa continuar a etapa dos Oradores
Inscritos, mesmo quando não há quórum, para que os inscritos
possam dar sua opinião sobre o assunto que está sendo discutido. A
Assembléia funciona dessa forma. E muito antidemocrático cortar a
palavra exatamente do último orador inscrito, que, no caso, sou eu, e
tenho muito a dizer aos professores e a responder ás questões aqui
levantadas de forma bastante leviana.

Acho muito engraçado, aliás, esse sofisma, de depois de 12 anos de
governo do PSDB em São Paulo, quando se instala uma crise como
essa da segurança pública, dizer que a responsabilidade é do
Presidente Lula, porque não repassou, segundo se diz, dinheiro
suficiente para a segurança pública em São Paulo, como se lá não
existisse governo.

Doze anos de administração do PSDB, e o governo foi incapaz de
fazer com que o sistema penitenciário e o de segurança pública
tivessem algum nível de organização em São Pauto.

E evidente que o governo de São Paulo é o principal responsável
pela insegurança existente atualmente nos presídios e na Capital e
pelo fato de o crime organizado estar com tanta força.

O Presidente Lula pediu que a situação não fosse partidarizada, e
ele tem toda a razão, mas não é possível tentar fazer o contrário e
imputar à Presidência da República, ao governo federal, que foi do
PSDB durante oito anos antes de ser do Presidente Lula, a
responsabilidade pelo acontecido em São Paulo.

E de se levar em consideração o fato de o governo conseguir um
avião e formar uma comitiva para negociar com o PCC e com os
criminosos. Lembro que o avião era da própria Polícia Militar e que a
equipe do governo de São Paulo foi dar boas-vindas e negociar com
os criminosos de São Paulo. E impossível que a segurança pública
seja algo sério para um governo que age dessa maneira.

Aliás, em Minas Gerais, no passado, tínhamos um exemplo ruim
disso: a Penitenciária Nelson Hungria era mais conhecida como
"Nelson alegria", exatamente pelas mordomias concedidas aos presos
naquela ocasião, o que foi posteriormente corrigido.
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Não é possível que a situação continue dessa forma em São Paulo.
É um sofisma querer fazer agora a discussão da segurança pública
nesse contexto. Nosso país não pode e não irá se desenvolver
realmente se não dermos à questão educacional a prioridade de que
necessita. Se muito tem sido feito, muito ainda falta fazer. Se é
verdade que programas como o ProUni e projetos de lei como o
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb -, que
aumentam as vagas em universidades públicas federais e nos Cefets,
estão em andamento no nível federal, isso não tem acontecido em
Minas Gerais. Afirmamos isso, por mais que o Governador não goste
de escutar as verdades existentes no sistema educacional do Estado.

Daqui a pouco, faremos uma discussão sobre o quadro da educação
em Minas Gerais, a qual perpassa pelas escolas e também por esses
valiosos companheiros e companheiras que estão aqui e sustentam a
educação nas delegacias de ensino, na Superintendência de
Educação e na Secretaria de Educação, dando, portanto, sustentáculo
a uma rede pública de ensino que precisa ser valorizada em seu
conjunto, o que não está acontecendo. Essa é uma questão
importante.

A Comissão de Educação está de parabéns por trazer para cá esse
debate, que deve ser público, aberto e sem censura. O Governador
precisa sensibilizar-se para as reivindicações tão justas desses
trabalhadores da educação que, até agora, ficaram de fora do
processo. Eles só recebem notícias na televisão de ganhos que
realmente não têm alcançado. Por isso afirmo aqui minha
solidariedade a todos eles.

A minha fala seria nesse sentido. Infelizmente não pude completá-la.
Falarei outro dia. Estou solidário com a discussão e parabenizo o
Deputado Doutor Viana por trazê-la aqui. Se V. Exa. quiser instalar a
comissão, retiro o meu pedido de recomposição de quórum. Quando
V. Exa. quiser, pode instalá-la, entretanto solicito que não se cortem
as discussões importantes do Plenário.

O Sr. Presidente - Considerando-se a questão de ordem inicialmente
levantada pelo Deputado Rogério Correia, esta Presidência responde
que, tão logo seja solicitado por qualquer Deputado, em qualquer
período da reunião, seu encerramento por falta de quórum, não
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havendo um pedido por parte de outro Deputado para a verificação ou
para a recomposição de quórum, a Presidência, ao verificar a
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião ou determina seja feita uma chamada para a
recomposição do quórum. Como foi feita a recomposição, a reunião
teve continuação, portanto foi dada a palavra, pela ordem, a V. Exa.

22 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

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

Presidência passa à 2? Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento

Interno, e tendo em vista a aprovação, em redação final, do Projeto de
Lei n2 2.753/2005, do Governador do Estado, determina o
arquivamento do Projeto de Lei n 2 2.765/2005, do Deputado Antônio
Júlio, por perda de objeto.

Mesa da Assembléia, 17 de maio de 2006.
Deputado Fábio Avelar, 3-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 11? Reunião Ordinária, em
16/5/2006, dos Requerimentos ns 6.540/2006, da Comissão de
Educação, 6.562/2006, do Deputado Doutor Viana, e 6.56612006, do
Deputado Edson Rezende; e do Trabalho - aprovação, na 9? Reunião
Ordinária, em 16/5/2006, dos Projetos de Lei n 2s 2.742/2005, do
Deputado João Leite, 2.967/2006, do Deputado Durval Angelo,
2.96812006, da Deputada Maria Olivia, 2.970/2006, do Deputado
Marlos Fernandes, 2.978/2006, do Deputado Dimas Fabiano,
2.99012006, da Deputada Maria Tereza Lara, 3.09412006, da
Deputada Vanessa Lucas, e dos Requerimentos ns 6.471/2006, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.530 e 6.532/2006, da Comissão de
Direitos Humanos, 6.555 e 6.55612006, do Deputado Carlos Comes
(Ciente. Publique-se).

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, tendo em vista a

fala do ilustre companheiro, Deputado Rogério Correia, sobre um
assunto tão relevante, a segurança pública, não poderia deixar de
trazer alguns pontos, da mesma forma que o fiz ontem, de forma
isenta e imparcial, pois não costumo me posicionar no embate
ideológico partidário porque dele não comungo. Entendo que as ações
concretas são mais proveitosas.

Antes de abordar esse tema, digo às galerias que recebi vários "e-
mails" para participar das atividades da Comissão de Educação e os
respondi gentilmente. Eu e outros Deputados estamos aqui para ouvir
os reclames do setor, portanto seria de bom grado que os presentes
estejam atentos. Isto é um plenário, e o uso da tribuna e as questões
de ordem estão previstos no Regimento Interno.

Não posso concordar com meu ilustre companheiro, Deputado
Rogério Correia, a quem admiro muito.

Apesar de a Constituição de 1988 dizer que segurança pública é
dever do Estado, a parcela de responsabilidade do governo federal é
muito maior do que o simples cidadão imagina.

Recentemente, o Deputado Edson Rezende e eu fizemos a defesa
do "sim" e do "não" no referendo, que deixou um recado muito claro: a
maioria absoluta da população brasileira foi às urnas e disse "não" à
insegurança pública. E, quanto à proibição do comércio de armas, há
alguns tópicos, na síntese do programa de segurança pública
elaborado pelo Presidente da República, que não vêm sendo
cumpridos. (- Lê:)

"Sistema penitenciário: as medidas a serem adotadas pelo governo
federal, tendentes a estimular o processo de redefinição de nosso
modelo penal-prisional e a restringir, progressivamente, a aplicação da
pena privativa de liberdade apenas àqueles infratores perigosos e
violentos, que se constituam em ameaça concreta ao convívio social,
são as seguintes:". Segue uma série de sugestões. O que aconteceu
em São Paulo foi fruto de um completo descaso, também, do governo
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federal, que não tem investido, anunciou que seriam criadas cinco
penitenciárias federais, e até o presente momento não construiu
nenhuma.

O ar!. 144 da Constituição da República diz que a competência
originária do combate ao narcotráfico é da Polícia Federal. Mas 60%
da população carcerária das penitenciárias estaduais é de traficantes,
crime federal que mereceria atenção e aporte de recursos do governo
federal, na mesma proporção que há em nosso Estado. Em Minas
Gerais, quem tem se valido para construir essas penitenciárias e dar
um mínimo de segurança é o governo do Estado.

Outro item é o combate rigoroso ao contrabando de armas e
munições, que também é competência da União. Infelizmente, mesmo
com o recado latente das urnas, em que a população disse não à
insegurança, até o momento não houve nenhuma ação do governo
federal nesse sentido.

Ontem, ocupei esta tribuna por 30 minutos, e não poupei o governo
federal anterior. Critiquei o plano nacional de segurança pública em
2000, e faço críticas ao atual governo, que abandonou a área de
segurança pública. A reforma do código penal e do processo penal é
essencial, e se não passar por iniciativa da Presidência da República,
não avançaremos.

Fiz essa questão de ordem porque, no dever de quem opera na
segurança pública há quase 22 anos, não poderia me calar diante
dessa situação. Esperamos que, após essa grande tragédia, o
governo federal inicie suas ações na segurança pública. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a V. Exa. pela atenção e
pelo respeito ao princípio democrático, que sempre prevaleceu nesta
Casa, o mesmo respeito que temos por todos os servidores da
educação presentes. Certamente, debateremos sobre esse tema, mas
os próprios servidores da educação não ignoram que a segurança
também é um tema extremamente importante, porque aflige os
próprios servidores da educação e a todos os cidadãos.

Faz-se necessário pontuar claramente, para não permitirmos que
prevaleça o equívoco, que, primeiramente, ninguém usou a tribuna -
estive aqui durante toda a reunião - para dizer que a questão da
segurança pública era de responsabilidade exclusiva do governo
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federal. Ninguém veio aqui cometer a irresponsabilidade de tentar
transformar uma situação trágica, terrível, em mero gesto político. O
que se faz é um debate sério sobre o que realmente é feito e quais
são as responsabilidades.

Quanto à questão do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo
Nacional de Segurança Pública, de fato, faz-se necessária a parceria
do governo federal para que invista em ações que melhorem o
sistema penitenciário. Essa é uma realidade. O Brasil inteiro clamava
por isso há vários meses, não apenas o Estado de Minas Gerais. Eu
mesmo falei disso várias vezes aqui nesta Casa. Não há cabimento
ter o orçamento da União, e passarmos todo o ano de 2005 sem o
repasse de nenhum centavo do orçamento previsto para a área de
segurança, a fim de melhorar o sistema penitenciário em Minas e em
outros Estados.

Em 2006, ocorre a mesma coisa: o governo contingencia a
segurança pública - que é algo tão sério -, para fazer superávit e dizer
que paga a dívida externa do País em dia. Assim, vemos a situação
social e de segurança virar calamidade. Portanto, esse debate deve
ser feito com responsabilidade, sem paixão partidária.

Ao mesmo tempo, usando o tempo que me resta, entendo que,
ainda que haja quórum, devemos partir para o debate das questões
da educação. Com certeza, não apenas pelas pessoas que aqui
estão, mas por se tratar de um tema que não foi esgotado no debate
da reforma administrativa. O assunto que traz esses servidores aqui é
extremamente justo e relevante - a isonomia -, que é um principio
constitucional e, como tal, deve ser respeitado.

Como resolver isso? Devemos debater as questões, procurar e
construir o entendimento. Nesta Casa, sempre procurei pautar-me por
essa posição. Sou Deputado da base do governo, mas nunca deixei
de debater com os servidores. Apresentamos inúmeras emendas ao
plano de carreira e acreditamos que ele ainda deve ser aperfeiçoado.
Como o aperfeiçoaremos? Alguém dizendo que apenas a oposição ou
a base do governo resolverá o problema? Não. Isso é demagogia,
bravata. O que resolverá o problema é o entendimento, o respeito à
educação, não fazendo dela uma bandeira partidária ou muito menos
uma bandeira eleitoreira.
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Portanto, a questão da educação deve ser tratada com o devido
respeito, e com certeza esta Casa ganhará muito ao encerrar esta
reunião e iniciar um debate específico. Portanto, solicito o
encerramento, de plano, da reunião, pela ausência de quórum.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 18, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia. (- A ordem do dia anunciada
foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?

LEGISLATURA, EM 9/5/2006
Às lohgmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Antônio Júlio e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes, e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou o relator citado a
seguir: Projetos de Lei ns 3.157, 3.175 e 3.176/2006, em turno único
(Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 22 Fase da 2? Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e a votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei ns 3.107, 3.175 e 3.17612006 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos ns 6.462, 6.463, 6.472, 6.483, 6.484, 6.505 e 6.534 a
6.53612006. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o
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Parecer de Redação Final do Projeto de Lei & 2.980/2006, de autoria
do Deputado Durval Angelo. Passa-se à 3 Fase da 2 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto em que
solicita a realização de reunião em Itajubá para, em audiência pública,
se conhecerem as causas e estudarem soluções para as graves e
constantes ocorrências de fugas e rebeliões no sistema carcerário
desse Município; Sargento Rodrigues, Zé Mala, Antônio Júlio e Dimas
Fabiano em que pedem seja realizada reunião para se debaterem a
questão dos depósitos de veículos apreendidos pelo Estado, a
possibilidade de realização de leilões desses veículos e a destinação
dos recursos arrecadados nesses leilões; e Sargento Rodrigues em
que pede seja realizada reunião para, em audiência pública, se
debaterem a aplicação e a regulamentação da Lei n 9 15.432, que trata
da instituição do sistema de comunicação e cadastro de pessoas
desaparecidas e dá outras providências. 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 maio de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues.
ATA DA 52 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 10/5/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonardo Quintão, Edson Rezende e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Domingos Sávio e Paulo Cesar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
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debater, em audiência pública, a aplicação da Súmula 102 do Tribunal
de Contas de Minas Gerais junto aos Municípios mineiros e
respectivas Câmaras Municipais. Passa-se à 2 Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns
6.465, 6.525 e 6.526/2006. A Presidência interrompe os trabalhos
ordinários, para, em audiência pública, debater a aplicação da Súmula
102 do Tribunal de Contas de Minas Gerais junto aos Municípios
mineiros e respectivas Câmaras Municipais. Registra-se a presença
do Sr. Gilberto Diniz, Auditor, representando o Sr. Eduardo Carone
Costa, Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais; da Sra.
Marcela Monteiro, Assessora Jurídica, representando o Sr. Celso Cota
Neto, Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM; dos
Srs. Saulo Calzans, Presidente da Empresa de Serviços de
Contabilidade e Assessoria - Escal; Ertúzio Calazans, Consultor
Técnico da Escal; Ailton Pereira da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeira da Prata; Luiz Carlos Basso, Presidente da
Câmara Municipal de Andradas; Arnaldo Luiz de Oliveira, Presidente
da Câmara Municipal de Contagem: César de Tarso Gomes Pinto,
Presidente da Câmara Municipal de Extrema; Rafael Prado dos
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Natalino
Pereira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Cônego
Marinho; Armando Rodrigues Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Madre Deus de Minas; José Maria Eustáquio, Presidente
da Câmara Municipal de Piracema; Adilson Eustáquio da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Matutina; Arnaldo Pereira dos
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Itabirito; Reinaldo
Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Barroso; Daniel Geraldo
Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Passa-Tempo; Gilberto
Rabelo Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Carmópolis de
Minas: Carlos Geraldo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de
Fortuna de Minas; George Eustáquio Saraiva Franco, Presidente da
Câmara Municipal de Bonito de Minas: e José Natalino de Freitas,
Gerente Financeiro da Câmara Municipal de Extrema; os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
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ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença 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 maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente.

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15Q LEGISLATURA, EM 10/5/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no "Diário do Legislativo" na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretária de Transportes
e Obras Públicas; Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente de
Negócios, e Max Fernandes dos Santos, Gerente de Mercado, da
Caixa Econômica Federal; Nilo Sérgio Gomes, Presidente do
Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas Gerais e do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, informando a posição dos recursos
do 'Novo Somma" (4/5/2006); e Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo de Desenvolvimento da Educação (5/5/2006). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 2.196/2005
(Deputado Jayro Lessa); 2.732/2005 (Deputado Sebastião Helvécio) e
2.753/2005 (Deputado Dilzon Meio), no 2 Q turno; 2.746/2005
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(Deputada Elisa Costa); 2.91212005 (Deputado Luiz Humberto
Carneiro), 3.140/2006 (Deputado José Henrique); 3.235/2006
(Deputado Diizon Meio); 3.236/2006 e 2.161/2005 (Deputado
Domingos Sávio), no 1 2 turno; e o Ofício nO 41/2006 (Deputado
Sebastião Helvécio), em turno único. O Deputado José Henrique se
retira da reunião. Passa-se à 1? Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 turno, dos Projetos de Lei n 9s 2.196/2005 na forma
do vencido no 1 9 turno (relator: Deputado Jayro Lessa); 2.732/2005
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 3.235/2006 (relator:
Deputado Dilzon Meio) e pela aprovação, no l Q turno, dos Projetos de
Lei n 9s 2.663/2005 na forma do Substitutivo n2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda & 1, da Comissão de Saúde,
ao referido substitutivo (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
2.746/2005 na forma do Substitutivo n g 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em
virtude de redistribuição); 3.020/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio,
em virtude de redistribuição) e 3.103/2006 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) com emendas que receberam o n2 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. E também aprovado o parecer,
em turno único, que conclui pela aprovação da matéria por meio de
projeto de resolução originado do Ofício n 2 41/2006. O parecer sobre o
Projeto de Lei n2 2.16112005, no l turno, deixa de ser apreciado, em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Domingos Sávio. Passa-se à 3 2 Fase da 24 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 reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, no
Município de Passa-Tempo, para unir esforços na tentativa de
viabilizar o asfaltamento do trecho da MG-270, que liga o Município de
Passa-Tempo a Desterro de Entre-Rios, numa extensão de
aproximadamente 20km; e Domingos Sávio, Dilzon Meio, Jayro Lessa
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e Sebastião Helvécio em que solicitam que o Projeto de Lei n2
3.23612006, do Tribunal de Justiça, seja apreciado, no 2 2 turno, pela
Comissão de Fiscalização Financeira, e que todos os projetos de lei
que tratem de matéria financeira sejam distribuídos, no 2 Q turno, para
a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária na mesma data, às 1 Gh3ümin,
para apreciação do Projeto de Lei n 9 3.236/2006, no 2 9 turno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Fahim Sawan - Gustavo

Valadares - Jô Moraes.
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 10/5/2006

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Irani Barbosa, Gustavo Valadares e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-
se à 3 2 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
Irani Barbosa, Célio Moreira e Gustavo Valadares, em que
apresentam cronograma contendo a programação e a proposta
temática que nortearão os trabalhos da Comissão, o qual poderá
sofrer eventuais alterações ou ajustes no decorrer do trabalhos, e
solicitam que as reuniões propostas sejam agendadas a partir da
próxima semana, de acordo com o calendário apresentado; em que
solicitam à Fundação Estadual do Meio Ambiente- Feam -, à
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, Comissão de
Representação do Seminário Legislativo "Lixo e Cidadania- Políticas
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Públicas para o Desenvolvimento Sustentável", e à Associação
Mineira de Municípios- AMM -I a indicação de técnicos para
acompanhar todas as reuniões desta Comissão; e em que solicitam
ao Presidente da Feam cópia de inteiro teor dos processos de
licenciamento ambiental do aterro sanitário de Belo Horizonte, do
parque Francisco Lins do Rêgo, construído com resíduos sólidos
sobre a Lagoa da Pampulha, e do aterro santitário construído pela
empresa Queiroz Galvão, no Município de Sabará, acompanhados
das respectivas licenças ambientais em operação; e do Deputado
Fábio Avelar, em que solicita que a Dra. Mônica Chaves, Assessora
do Movimento Muda-Aterro, e o Sr. Rafael Afonso Silva, representante
dos moradores do Bairro Glória, sejam convidados para participar de
reunião desta Comissão no dia 23/5/2006. 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, 16 de maio de 2006.
Irani Barbosa, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Valadares.

ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 10/5/2006

As 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Sargento Rodrigues e Luiz Humberto Carneiro
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados José Henrique e Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o tema "Diagnóstico da biodiversidade em Minas Gerais" e
os sub- temas "Desafios da conservação da biodiversidade mineira",
"Convenção da diversidade biológica" e "Biodiversidade: uso e
conservação". A Presidência registra a presença dos Srs. Francisco
Mourão Vasconcelos, Consultor e Membro da AMDA; Eliane Sampaio
dos Anjos, Consultora da Confederação Nacional da Indústria - CNI -;
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Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA; Vitor
Feitosa, Presidente do Cema-Fiemg; Célio Vale, Diretor de
Biodiversidade do IEF, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Sr. Vitor Feitosa, Presidente do
Cema-Fiemg para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Luiz Humberto Carneiro: Adalclever Lopes.
ATA DA 92 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 49 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 10/5/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Carlos Gomes, Biel Rocha (substituindo este à Deputada
Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco do PT-
PCdoB) e Célio Moreira (substituindo a Deputada Maria Olívia, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de
assuntos de interesse da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 22 turno, os Projetos de Lei n2s
1.152/2003 (Deputada Cecília Ferramenta) e 1.625/2004 (Deputado
Carlos Gomes). Passa-se à P Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 9 turno, dos Projetos de Lei n9s 1.152/2003 (relator:
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Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição) na forma do
vencido no 12 turno, com a Emenda n 2 1, e 1.625/2004 (relator:
Deputado Carlos Gomes) na forma do vencido em 1 9 turno. Passa-se
à 3 1 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo
Cesar e Biel Rocha, em que solicitam ao Governador do Estado que,
no próximo ano, a comemoração do Dia de Minas Gerais seja
realizada no Município de Matias Cardoso; Carlos Gomes (2), em que
solicita seja realizada reunião em Ponte Nova, para, em audiência
pública, discutir a importância do restabelecimento do transporte
ferroviário de passageiros entre os Municípios de Ponte Nova e
Viçosa: e em que solicita seja realizada reunião no Município de
Frutal, para, em audiência pública, debater o Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel - PNPB. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Cecília Ferramenta.

ATA DA 109 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 Q LEGISLATURA, EM 10/5/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Paulo Cesar e Célio Moreira
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições 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,

aÀ



852

Roberto Ramos e Paulo Cesar (2) em que solicitam seja encaminhado
pedido ao Comandante-Geral da Polícia Militar, para as providências
cabíveis, quanto às denúncias apresentadas nesta Comissão pela
Sra. Jorgina Guimarães contra policiais militares e contra o Major
Paulo José de Freitas, Comandante da Companhia da Polícia Militar
de João Monlevade; Durval Angelo (9), em que solicita sejam
enviadas à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da
Comarca de Belo Horizonte informações relativas à situação dos
loteamentos Tiro[ II, Tirol III e Serrinha, objeto da audiência pública
desta Comissão, em 10/5/2006; em que solicita a prisão dos
proprietários das empresas responsáveis por esses loteamentos, em
razão dos danos causados aos compradores dos lotes e do
atendimento insatisfatório dos quesitos necessários à regularização
dos loteamentos, e sejam adotadas medidas para a proibição da
venda de lotes nesses empreendimentos; ao Batalhão do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais no Município de Contagem,
solicitando a realização de laudos técnicos periciais nos Condomínios
Residenciais do Programa de Arrendamento Habitacional - PAR -,
desse Município, a fim de verificar os possíveis comprometimentos
estruturais das edificações e os riscos a que estão expostos seus
moradores, e que o resultado da perícia seja encaminhado a esta
Comissão; ao Crea-MG, solicitando a elaboração de laudo técnico
desses Condomínios Residenciais, com o mesmo fim, sejam tomadas
as providências cabíveis em relação aos responsáveis técnicos por
esses empreendimentos, sejam anexadas as notas taquigráficas da
reunião desta Comissão que tratou do assunto, em 28/3/2006; e seja
agendada visita desta Comissão à Presidência do Crea, para tratar do
assunto em questão; à Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor da Comarca de Contagem, solicitando agilidade nos
procedimentos em curso, bem como a abertura de novas ações
investigativas, para se apurar possível responsabilidade da
Administradora Exacta nas irregularidades denunciadas por
moradores a esta Comissão; à Chefia da Policia Civil Metropolitana
daquele Município, solicitando a instauração de inquérito policial, com
vistas a apurar as responsabilidades criminal e por omissão dos
sócios da referida administradora nas irregularidades denunciadas

r/Á



853

pelos moradores relativamente à administração e à manutenção dos
condomínios mencionados e sejam anexadas cópias das notas
taquigráficas da reunião desta Comissão que tratou do assunto; seja
realizada audiência pública desta Comissão, destinada a promover a
mobilização de entidades mineiras para a X Conferência Nacional de
Direitos Humanos que se realizará em Brasília nos dias 31/5 e
2/6/2006; em que solicita a participação dos membros desta Comissão
e da Consultoria da Casa na referida Conferência; em que solicita ao
Promotor de Justiça da Comarca de Além Paraíba agilidade no
procedimento investigatório instaurado pelo atual Prefeito de
Pirapetinga contra o ex-Prefeito dessa cidade, a propósito da doação
irregular de lotes a famílias carentes; e do Deputado Célio Moreira (2)
em que solicita seja agendada visita desta Comissão à Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, com a finalidade de se debaterem os
procedimentos adotados pela Promotoria de Justiça de Habitação e
Urbanismo da Comarca de Belo Horizonte na condução de processos
referentes à regularização de loteamentos no Município,
particularmente Tirol II, Tirol III e Serrinha; que seja enviado ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e
Urbanismo pedido de informações sobre os procedimentos adotados e
as condicionalidades determinadas pela Promotoria de Justiça da
Comarca de Ribeirão das Neves com vistas ao comprometimento dos
empreendedores com a regularização de loteamentos sob sua
responsabilidade nesse Município e que informe a esta Comissão se
os procedimentos adotados para a regularização de loteamentos pela
Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves são
distintos dos adotados pela Procuradoria de Justiça da Comarca de
Belo Horizonte, especialmente no que se refere aos loteamentos
mencionados. 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 maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

ATA DA 7ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 0 SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 11/5/2006
Às 1 Ohl 5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Leonídio Bouças e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado João Leite. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n 2 n2s 2.850/2005, 2.960 e 3.08012006 em turno único
(Deputada Ana Maria Resende); 2.947/2006 no 12 turno e 3.025/2006
em turno único (Deputado Paulo Piau); 2.960 e 3.159/2006 em turno
único, (Doutor Viana); 3.152/2006 em turno único (Deputado Leonídio
Bouças). Passa-se à 1 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1 2 turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.947/2006 na forma
do Substitutivo n 9 2 (relatora: Deputada Ana Maria Resende, em
virtude de redistribuição); 2.672/2005 na forma do Substitutivo n 2 1
(relator: Deputado Doutor Viana). O Projeto de Lei n2 2.803/2005 é
convertido em diligência à Secretaria de Estado de Educação, a
requerimento do relator (Deputado Leonídio Bouças, em vitude de
redistribuição), aprovado pela Comissão. Passa-se à 22 Fase da 22
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.470 , 6.485, 6.494 e 6.506/2006. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n2s 2.901, 2.892, 2.858, 2.885/2005; 2.929, 2.928,
2.952, 2.957, 2.958, 2.960, 2.966, 2.917, 2.918 e 3.003/2006. Passa-
se à 32 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
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cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Doutor Viana (2), em que solicita sejam realizadas audiências
públicas, com convidados que menciona, com o objetivo de discutir a
situação dos supervisores pedagógicos da Secretária de Educação e
a implementação de políticas públicas relativas à educação no campo;
Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião com convidados a
fim de abordar, avaliar e discutir a questão da defasagem de salário e
de demais benefícios inerentes à carreira dos servidores das
Superintendências Regionais de Ensino - SREs em todo o 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, 17 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Weliton Prado - Leonídio Bouças - Ana

Maria Resende.
ATA DA 3 Q REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 11/512006
Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal do Município de

Governador Valadares 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, a qual é dada por aprovada e é subscrita por ela. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema
"Geração de trabalho, emprego e renda", tendo como objetivo a
divulgação, o esclarecimento e a promoção dos diversos programas
disponíveis de geração de emprego e renda. A Presidência interrompe
a 1 2 Parte da reunião para ouvir os seguintes convidados: Cláudia
Cybelle Freire, Assessora Técnica do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome; Antônio Lambertucci, Delegado Regional
do Trabalho-MG; Lígia de Oliveira Lara, Diretora de Emprego e Renda
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
Wagner Francisco Alves Pereira, Presidente do Conselho Estadual do
Trabalho e Renda - Ceter -; Marluce Cristina Massarial Gomes,
Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração
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de Renda; João Luiz Leite Rabelo, Gerente Regional do Banco do
Brasil; e Eduardo Peloso, Gerente-Geral da Caixa Econômica Federal;
que são convidados a tomar assento à mesa. A Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e das demais pessoas presentes, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Fusa Costa, Presidente - Jô Moraes - Vanessa Lucas - Gustavo

Valadares.
ATA DA 2ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Às 9h45min, comparece na Câmara Municipal de Ipatinga o

Deputado Leonardo Quintão, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo
Quintão, declara aberta a reunião e, com base do inciso III do art. 120
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada
e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater, em audiência pública, a construção do gasoduto da Gasmig
no Vale do Aço. Registra-se a presença dos Srs. José Goes Júnior,
Gerente de Captação de Clientes, representando o Sr. Flávio Decat
de Moura, Presidente da - Gasmig; Marco Aurélio de Sena, Secretário
de Desenvolvimento Econômico, representando o Sr. Sebastião de
Barros Quintâo, Prefeito Municipal de Ipatinga; Romel Erwin de
Souza, Superintendente da Usina em lpatinga, representando o Sr.
Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas; Luciano
José de Araújo, Presidente da Fiemg - Regional Vale do Aço; Plínio
Verçosa Perruci, Gerente Regional da Fiemg; Cláudia Brum,
representante dos postos de gasolina da região do Vale do Aço;
Capitão José Carlos de Oliveira, da 142 Cia de Meio Ambiente e
Trânsito; do vereador Nardyello Rocha, representante o Sr. Crispim
Elias Campos, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga; e do Sr.
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Edson Gualberto, Secretário de Planejamento da Prefeitura de
Governador Valadares; os quais são convidadas a tomar assento à
mesa. A Presidência faz uso da palavra para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente.

ATA DA 2ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 41 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15ê

LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Edson Rezende (substituindo o
Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCd0B) e Marlos Fernandes (substituindo o Deputado Djalma Diniz,
por indicação da Liderança do BPSP), 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 Edson 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 apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Resolução
n2s 3.125 a 3.127/2006 (Deputado Marlos Fernandes); Projetos de Lei
n 2s 1.834 e 1.985/2004 e 2.499/2005 (Deputado Manos Fernandes);
2.643, 2.706, 2.753, 2.594/2005 e 2.936/2006 (Deputado Edson
Rezende). Passa-se à 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Resolução n 2s 3.125 a 3.127/2006
(relator: Deputado Marlos Fernandes); Projetos de Lei ns 1.834 e
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1.985/2004 e 2.49912005 (relator: Deputado Manos Fernandes);
2.643, 2.706, 2.753/2005 (relator: Deputado Edson Rezende). Passa-
se à 22 Fase da 24 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 2.594/2005 e 2.93612006 (relator:
Deputado Edson Rezende). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
17/5/2006, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Cecília Ferramenta - Vanessa Lucas.

ATA DA 112 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 19 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada, a qual é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas
à mobilização para a X Conferência Nacional de Direitos Humanos. A
Presidência interrompe a 12 Parte da reunião para ouvir os Srs. Elcio
Pacheco, Conselheiro do Movimento Nacional dos Direitos Humanos
e Assessor de Direitos Humanos para Assuntos Internacionais; Otília
Maria Miranda Afonso, Assistente Social, representando José
Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia do Estado de Minas Gerais;
Gustavo Corgozinho Alves de Meira e Marcelo Dayrell Vivas, do
Escritório de Direitos Humanos de Minas Gerais; José Antônio
Gomes, Corregedor do Município de Turmalina; Lúcio Mendonça da
Fonseca, do Fórum Mineiro de Direitos Humanos; Leonardo Nader e
Andréa Motta, do Humanitas; Sócrates de Araújo, da Associação
Verdesperança do Ipsemg; e Patrícia Costa Siqueira de Carvalho,
artista, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
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suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.	 -

ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Às 151h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Luiz Humberto
Carneiro, Fahim Sawan (substituindo este ao Deputado Domingos
Sávio, por indicação da Liderança do BPSB) e Gustavo Valadares
(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 12 turno, do Projeto
de Lei n2 3.006/2006 (relator: Deputado Luiz Humberto). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Jayro Lessa - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

2.850/2005
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em tela visa

dar a denominação de Padre Lauro à Escola Estadual do Bairro
Planalto, localizada no Município de Nova Serrana.

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

Fundamentação
Em meados de 1980, chega ao Município de Nova Serrana o Padre

Lauro Geraldo de Resende Pinto, para assumir a Paróquia de São
Sebastião.

Logo no início de seu trabalho, começa a construir uma nova matriz.
Enfrentou e superou muitas dificuldades, mas concluiu a obra.

Foi diretor do Ginásio São José, e como pedagogo desenvolveu um
padrão de ensino característico da vocação salesiana, ordem à qual
pertencia.

Foi sempre uma referência na comunidade, ajudando as famílias e
aqueles que a ele acorriam em busca de amparo e aconselhamento,
notadamente os idosos e os pobres.

Faleceu aos 55 anos, deixando um legado que agora ficará
registrado pela homenagem que pretende lhe seja feita a proposição
em tela e de que ele é merecedor.

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

2.85012005, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.157/2006

Comissão de Segurança Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Alfenas.

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 Apac de Alfenas tem como finalidade auxiliar as autoridades

judiciárias e policiais da Comarca de Alfenas na execução das penas
e no acompanhamento das sentenças de privação de liberdade nos
regimes fechados, abertos e semi-abertos aplicadas aos detentos
daquela jurisdição.

A supervisão das atividades realizadas, como estudos psicossociais,
recreação, laborterapia e obras de assistência social, é outra ação
concreta no apoio à recuperação dos apenados.

Assim, são levados a efeito esforços voltados à readaptação dos
presidiários e egressos dos presídios por meio da assistência à
educação, à saúde, ao bem-estar e à profissionalização.

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

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

3.15712006, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N92.005/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
Por meio da Mensagem n 9 320/2004, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
dispõe sobre a incorporação de parcela da Gratificação de Estimulo à
Produção Individual - Gepi - aos valores dos vencimentos dos cargos
de que trata a Lei n 2 6.762, de 23/12/75, e sobre o adicional por tempo
de serviço concedido, nos termos da legislação vigente, entre 4/6/98 e



862

a data da publicação da Emenda à Constituição n g 57, de 2003,
incidente sobre a Gepi.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16112/2004, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas n 1 e 2, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública examinou o
mérito da proposição, concluindo por sua aprovação e pela rejeição
das Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Em virtude de requerimento aprovado por esta Casa, cabe também
a esta Comissão emitir parecer sobre a proposição, o qual
fundamentamos nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa à incorporação de 60% da

Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi -, criada pelo
art. 20 da Lei nQ 6.762, de 1975, ao vencimento básico dos cargos de
provimento efetivo e em comissão de Fiscal de Tributos Estaduais,
Agente Fiscal de Tributos Estaduais, Técnico de Tributos Estaduais,
nível 1, e Técnico de Tributos Estaduais, nível II.

A Gepi é uma gratificação atribuída em forma de pontos ou cotas,
em conformidade com o esforço despendido pelo funcionário, o grau
de complexidade das tarefas, a responsabilidade do cargo e a
consecução total ou parcial dos objetivos fixados. A concessão dessa
gratificação relaciona-se, diretamente, com os trabalhos fiscais que
obtiverem êxito em controle de qualidade e a receita tributária
efetivamente arrecadada.

A incorporação desse percentual ao vencimento básico dos
servidores de que trata a proposição assegura a continuidade de sua
percepção, visto que as gratificações, em razão de sua natureza, não
se incorporam automaticamente ao vencimento, sendo necessária,
para tanto, a edição de lei.

Ademais, com a reforma administrativa promovida pela Emenda à
Constituição ng 19, de 1998, especialmente com a nova redação dada
ao art. 37, XIV, da Cada Magna, "os acréscimos pecuniários
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percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

Segundo o § 32 do art. 40, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n2 20, de 1998, "os proventos de aposentadoria, por
ocasião da sua concessão, serão calculados com base na
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da
remuneração".

Ocorre que, por meio da Mensagem n 2 583/2006, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa uma emenda substitutiva ao projeto
de lei que ora se examina, com o propósito de estabelecer as tabelas
de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, dispor sobre a
Vantagem Temporária Incorporável - VTI - e o posicionamento dos
servidores nas carreiras, inclusive sobre a incorporação de parcela da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi - e dar outras
providências.

Nesse substitutivo foram observados os parâmetros que orientaram
a criação dos Grupos de Atividades e a fixação das tabelas de
vencimento já instituídos por lei, especialmente no que se refere ao
pagamento da VTI, às regras de posicionamento dos servidores na
nova carreira e à opção por retornar à carreira antiga, bem como aos
institutos de progressão e promoção. A estruturação das carreiras
objetivou garantir mais estímulo ao servidor e imprimir mais eficiência
na prestação dos serviços públicos.

Conforme esclarece o Chefe do Executivo na mensagem que
acompanha o projeto em exame, o substitutivo ao projeto estabelece
que as tabelas de vencimento que menciona têm vigência a partir de
12/1/2006 . Em relação à Vantagem Temporária Incorporável - VTI -,de
que trata a Lei n 2 17.787, de 2005, o substitutivo prevê a sua
incorporação integral aos valores de vencimento básico constantes da
tabela, por ocasião da qual o servidor deixará de fazer jus à sua
percepção. Cuida, ainda, o substitutivo das diretrizes para o
posicionamento do servidor na nova carreira. Também está previsto
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no substitutivo o direito de opção pelo retorno à antiga carreira no
prazo de até 120 dias após a publicação do decreto de
posicionamento. Outras medidas ainda estão previstas, como as que
tratam da revisão dos proventos do servidor aposentado. Todas as
regras são válidas para o detentor de função pública.

O substitutivo ainda propõe a incorporação de 60% da Gratificação
de Estímulo à Produção Individual - Gepi - aos valores das tabelas de
vencimento básico dos cargos pertencentes às carreiras do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e dos cargos de provimento em comissão constantes,
respectivamente, dos Anexos 1 e III que o acompanham. Toda a
regulamentação para essa incorporação está prevista no substitutivo,
tendo em vista o número de pontos ou cotas atribuídos, além dos
limites de pontos ou cotas remanescentes.

A esse respeito, vê-se, pois, que o substitutivo se equipara à
proposta apresentada pela proposição original, só que, agora, à luz do
que dispõe a Lei n 2 15.464, de 2005, que instituiu as carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças. Impõe-se observar que o substitutivo ainda cria a
Gratificação de Desenvolvimento Individual - GDI - para os servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo e detentores de função
pública das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que
trata a referida lei. Tal gratificação terá como parâmetro a Gratificação
de Estímulo à Produção Individual - Gepi - e relaciona-se,
especialmente, com a execução das tarefas relativas ao controle
orçamentário e financeiro, com o apoio logístico necessário ao
desenvolvimento das atividades de tributação, fiscalização,
arrecadação e finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
atribuições que são de competência do Técnico Fazendário de
Administração e Finanças, e com as atividades inerentes à
competência da Subsecretaria do Tesouro Estadual, principalmente a
elaboração de pareceres e relatórios de trabalho e a realização de
pesquisas e análises, além da elaboração e execução de projetos e
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planos compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível
do cargo de Analista Fazendário de Administração e Finanças. Esta
gratificação poderá ser incorporada aos proventos de aposentadoria e
pensões dos cargos acima mencionados, observado o disposto na Lei
Complementar n 2 64, de 2002.

Finalmente está sendo proposta, por meio do substitutivo, a criação
de 524 cargos da carreira de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças.

Tendo em vista que, no Anexo III do substitutivo, faltou a inclusão do
cargo de Inspetor da Fazenda, ressaltamos a necessidade de
correção no que concerne a esse aspecto.

Outro aspecto que não se pode deixar de mencionar é a instituição
da Gratificação de Desenvolvimento Individual - GDI - sem o
respectivo percentual. Com efeito, sendo essa gratificação uma
vantagem pecuniária, é necessário que a lei estabeleça o seu
percentual, sob pena de contrariar o princípio da legalidade, ao qual
se sujeita a atividade administrativa do Estado. Segundo as palavras
do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, no exame dessa
matéria, sob a ótica da Lei Federal n 2 8.112, de 1990, "o vencimento
do cargo mais as vantagens permanentes instituídas por lei
constituem a remuneração (art. 41)". ("Curso de Direito
Administrativo", 10 ed., Malheiros Editores, p182.) Impõe-se,
portanto, a fixação desse percentual.

Cumpre ressaltar que o Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhou a esta Casa ofício
informando o impacto financeiro da implantação das tabelas do Grupo
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, a composição
remuneratória atual e o posicionamento inicial e final nas novas
carreiras. Segundo o referido ofício, o impacto total é de
R$139.236.926,64. Entretanto, a análise do conteúdo da mencionada
informação deve ser feita à luz das exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, no momento oportuno.

Pelas razões expostas e tendo em vista que a eficiência da
administração pública somente é alcançada quando se investe na
valorização de seu pessoal, por meio de remunerações justas e da
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criação de estímulos à melhoria do desempenho dos servidores,
julgamos conveniente e oportuno o acolhimento da emenda
substitutiva encaminhada pelo Governador do Estado, o que faremos
mediante o Substitutivo n 2 1, apresentado na conclusão deste parecer,
com as correções necessárias, especialmente quanto aos aspectos
acima apontados e a alguns erros de técnica legislativa.

Corroborando o entendimento da Comissão de Administração
Pública, entendemos também que as propostas apresentadas pelo
Poder Executivo devem prevalecer sobre as emendas apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n 2.005/2004

na forma do Substitutivo n Q 1, apresentado a seguir, e pela rejeição
das Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo

de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças,
dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, o
posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação de
parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi -, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. l - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir

relacionadas são, respectivamente:
- as constantes no Anexo 1, para as carreiras do Grupo de

Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo, de que tratam os incisos 1 e II do art. l Q da Lei n2 15.464,
de 13 de janeiro de 2005;

II - as constantes no Anexo II, para as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças do Poder Executivo, de que tratam os
incisos III e IV do art. 1 9 da Lei n2 15.464, de 2005;
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Art. 2 - Nos dispositivos desta lei, o termo servidor refere-se:
- ao ocupante de cargo de provimento efetivo transformado em

cargo das carreiras instituídas pela Lei n 9 15.464, de 2005;
II - ao detentor de função pública a que se refere a Lei n 2 10.254, de

20 de julho de 1990, que não tenha sido efetivado;
III - ao servidor que passou para a inatividade em cargo de

provimento efetivo ou função pública, transformados em cargo das
carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005.

Art. 39 - Ficam incorporados aos valores das tabelas de que trata o
art. 1 2 a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei
n2 15.787, de 27 de outubro de 2005.

§ 1 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
art. j9 compreendem a incorporação a que se refere o "caput".

§ 2 - Em decorrência da incorporação integral da VTI, nos termos
do "caput" deste artigo, os servidores a que se refere o art. 2 9 deixam
de fazer jus a sua percepção.

§ 39 - O valor da VTI do servidor que fizer a opção de que trata o art.
11 será atribuído com base na sua situação anteriormente ao
posicionamento de que trata o art. 49•

CAPITULO II
DO POSICIONAMENTO

Art. 4 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de que trata o art. 1, de acordo com a
correlação constante na Lei n 9 15.464, de 2005, observadas as
alterações efetuadas por esta lei e, em relação ao cargo anteriormente
ocupado:

- a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo
transformado;

II - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor até a data
de publicação desta lei.

§ 1 - Aplicam-se as regras de posicionamento de que trata este
artigo ao servidor das carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005,
que passou a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração
pública estadual, em cargo correspondente à função pública de que
era detentor, em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
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das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

§ 22 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor.

§ 32 - Fica assegurado ao servidor que for posicionado nos termos
deste artigo, bem como ao que fizer a opção de que trata o art. 11, o
direito previsto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 52 - O servidor nomeado para cargo das carreiras de que trata o
art. 12, no período compreendido entre a publicação da Lei n 9 15.464,
de 2005, e a publicação desta lei, será posicionado nas novas
carreiras nos termos do decreto a que se refere o art. 42•

Art. 6 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
que trata o art. 12, na forma do decreto a que se refere o art. 49, serão
nominalmente identificados em resolução conjunta do Secretário de
Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir de 12 de janeiro de 2006.

Art. 72 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n2
10.254, de 1990, que não tenha sido efetivado, será posicionado na
estrutura das carreiras instituídas pela Lei n 9 15.464, de 2005, apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento a que se refere o art. 42 e mantida a identificação
como "função pública", com a mesma denominação do cargo em que
for posicionado.

Art. 8 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo ou função instituídos ou transformados pela Lei n 2 15.464, de
2005, tomando-se como referência o vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria, observado o disposto no art. 42 e a correlação
constante na referida lei.

Art. 92 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no
Sistema de Administração de Pessoal - Sisap -, no prazo de até trinta
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meses contados da data de publicação desta lei.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao

reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 92, com base no mérito e no
tempo de serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 49 e
posterior ao último ato de posicionamento na classe, de progressão ou
promoção.

CAPITULO III
DA OPÇÃO

Art. 11 - Ao servidor lotado no órgão de lotação dos cargos das
carreiras a que se refere o art. 1 ° será assegurado o direito de optar
por permanecer no cargo ou na função pública ocupados
anteriormente ao posicionamento de que trata o art. 4° desta lei.

§ 1 - A opção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito ao dirigente do órgão de
lotação do servidor, no prazo de cento e vinte dias contados da
publicação do decreto de que trata o art. 42

§ 2 - O servidor que fizer a opção de que trata o "caput" não fará jus
às vantagens atribuídas às carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de
2005, nem ao vencimento básico previsto nas tabelas estabelecidas
por esta lei.

§ 3 - Na ocorrência da opção de que trata o "caput", a
transformação do cargo ocupado pelo servidor em cargo da carreira a
que se refere o art. 1 9 somente se efetivará após a vacância do cargo
original.

§ 4 - Será tacitamente ratificado o posicionamento, na estrutura das
carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005, do servidor que não
fizer a opção no prazo previsto no § 1 2 deste artigo.

§ 59 - Os atos decorrentes da opção de que trata o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, a ser publicada no órgão oficial de imprensa
do Estado ao final do prazo estabelecido no § 1 2 deste artigo.

§ 6 - Os efeitos da opção de que trata o "caput" retroagirão à data
da publicação do decreto a que se refere o art. 40.

§ 7 - A aplicação do disposto no § 2 2 não implicará restituição aos
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cofres públicos do valor dos acréscimos remuneratórios decorrentes
do posicionamento de que trata o art. 42 desta lei, percebidos entre a
data de início da vigência das tabelas de vencimento básico de que
trata o art. 1 ° desta lei e a data da publicação da resolução a que se
refere o § 52

§ 8 - O não-exercício da opção prevista no "caput" não implica
renúncia ao direito adquirido dos servidores que obtiveram título
declaratório pelo exercício de cargo de provimento em comissão, nos
termos previstos na legislação, em especial na Lei n 9 14.683, de 30 de
julho de 2003.

§ 9 - Fica assegurado ao servidor inativo o direito à opção de que
trata este artigo.

CAPITULO IV
DA INCORPORAÇÃO DE PARCELA DA GEPI

Art. 12 - Aos valores das tabelas de vencimento básico de que trata
o inciso 1 do art. 12 e dos cargos de provimento em comissão, de que
trata a Lei n9 6.762, de 23 de dezembro de 1975, fica incorporado o
equivalente a 60% (sessenta por cento) da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - Gepi -, de que trata o art. 20 da Lei n 2 6762, de
1975, assim considerados:

- para os cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita
Estadual - Afre -, de que trata a Lei n 2 15.464, de 2005, o percentual
de incorporação será calculado sobre a base de 10.000 pontos-Gepi;

II - para os cargos de provimento efetivo de Gestor Fazendário -
Gefaz -, de que trata a Lei n 2 15.464, de 2005, o percentual de
incorporação será calculado sobre a base 1.200 cotas-Gepi;

III - para os cargos de provimento em comissão o percentual de
incorporação será calculado tendo como base os limites mensais da
Gepi constantes no Anexo III, pagos na data de publicação desta lei,
para cada cargo.

§ 1 - Ficam extintas as parcelas de pontos-Gepi e cotas-Gepi
incorporadas nos termos deste artigo.

§ 2 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
inciso 1 do art. l compreendem a incorporação de que trata o "caput"
deste artigo.

§ 32 - Os limites de pontos-Gepi e cotas-Gepi remanescentes da
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incorporação de que trata esta lei, para os cargos de provimento
efetivo e em comissão, serão identificados em decreto.

§ 42 - o limite mensal máximo da Gepi no período de 1 2 de
dezembro de 2001 até 31 de dezembro de 2005 corresponde a cinco
vezes o valor do maior vencimento básico calculado na forma prevista
do art. 18 da Lei n 9 6.762, de 23 de dezembro de 1975.

§ 59 - A partir do dia 1 9 de janeiro de 2006, o limite mensal máximo
da Gepi, para efeito de pagamento, corresponderá a uma vez o valor
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira
de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

§ 6 - O servidor aposentado com direito à percepção de número
inferior a 6.000 pontos-Gepi ou 720 cotas-Gepi perceberá o mesmo
vencimento básico atribuído àquele com direito à incorporação do
limite máximo previsto nos incisos 1 e II, ficando extintas as parcelas
de pontos-Gepi ou cotas-Gepi.

§ 79 - o número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta Reserva
será fixado em decreto, e o seu valor total será o mesmo que o
percebido até a data de publicação desta lei.

§ 8 - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que fizer a opção
de que trata o art. 11.

Art. 13 - Para o servidor que, até a data de publicação desta lei,
tenho passado para a inatividade em cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual - Afre - ou de Gestor Fazendário - Gefaz -, instituídas pela
Lei n9 15.464, de 2005, com direito a aposentadoria proporcional, a
diferença entre o valor do ajuste da aposentadoria proporcional,
decorrente da aplicação da proporcionalidade dos proventos posterior
à incorporação de que trata o art. 12, e o valor do ajuste da
aposentadoria proporcional, decorrente da aplicação da
proporcionalidade dos proventos anterior a essa incorporação, passa
a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
à revisão no mesmo índice e data do reajuste concedido ao
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que estiver
posicionado o servidor.

Art. 14 - A parcela da remuneração correspondente aos adicionais
por tempo de serviço, atribuídos aos servidores ocupantes de cargos
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de provimento efetivo e em comissão, de que trata esta lei,
concedidos nos termos da legislação vigente entre 4 de junho de 1998
e a data de publicação da Emenda à Constituição Estadual flQ

57/2003, incidentes sobre a parcela da Gepi remanescente à
incorporação de que trata o art. 12, passa a ter natureza de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
atualização na mesma data e percentual da atualização do valor do
ponto e da cota Gepi.

Parágrafo único - Sobre a parcela não incorporada da Gepi não
haverá incidência dos adicionais por tempo de serviço adquiridos a
partir da data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n2
57/2003.

Art. 15 - A aplicação do disposto nesta lei não implicará alteração
nos valores unitários da cota e do ponto Gepi vigentes na data de
publicação desta lei.

CAPITULO V
DA INSTITUIÇÃO DA GDI

Art. 16 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
GDI -, para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e Analista Fazendário de Administração e
Finanças, de que trata a Lei n Q 15.464 de 2005.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará as condições,
os critérios, as formas e os limites para a atribuição e o pagamento da
gratificação de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 17 - A CDI será incorporada aos proventos de aposentadoria e
pensão dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei
n 2 15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos
períodos de tempo estabelecidos na alínea "c ou no parágrafo único
do art. 72 da Lei Complementar n 2 64, de 25 de março de 2002.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores
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nas carreiras de que trata o art. 1 0 poderão ser considerados para fins
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 19-O § 30 do art. 16 e o "caput" do art. 19 da Lei n 2 15.464, de
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 - ( ... )
§ 3 - A progressão e a promoção de que tratam esta lei não se

acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de desempenho
forem completados simultaneamente para ambas, prevalecendo neste
caso, a promoção.

(. .
Art. 19- Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional,

nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de
redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.".

Art. 20 - No caso de a promoção de que trata o art. 16 da Lei 15.464,
de 2005, resultar em um aumento do vencimento básico do servidor
em percentual inferior a 3% (três por cento), a progressão seguinte
ocorrerá imediatamente após o servidor ter cumprido o interstício de
um ano de efetivo exercício no novo grau em que foi posicionado,
desde que tenha tido avaliação de desempenho individual satisfatória
neste período.

Art. 21 - O tempo de efetivo exercício, anterior ao posicionamento de
que trata o art. 42, não poderá ser utilizado, cumulativamente, para fins
do disposto nos arts. 10 e 18 desta lei.

Art. 22 - A estrutura da carreira constante no item 1.2 do Anexo 1 da
Lei n 2 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta
lei.

Art. 23 - São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual - Afre - e Gestor Fazendário - Gefaz:

- ser removido "ex officio" somente por ato do Secretário de Estado
de Fazenda;
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II - não ser removido "ex officio", salvo anuência prévia e formal,
quando ocupante de função ou cargo diretivo em sindicato, federação
ou confederação representativos de sua categoria;

III - ter garantido, a pedido, sua remoção para qualquer outra
unidade, obedecidas as competências funcionais, quando sofrer
ameaça à sua integridade física, em decorrência da execução de suas
atribuições, desde que comprovado em procedimento próprio.

IV - ter assegurado, quando receber ordem de prisão ou detenção
no exercício regular de suas funções, o direito à comunicação do fato
ao Secretário de Fazenda;

V - ter assistência jurídica imediata prestada pelo Estado, quando,
em razão do exercício regular de suas atividades institucionais, for
preso, detido ou acionado judicialmente;

VI - ter atendido, de pronto, seu pedido de apuração relativamente a
qualquer denúncia sofrida em decorrência do exercício regular de
suas atividades institucionais, garantida a publicação da inocência, se
for o caso;

VII - ser submetido à correição administrativa somente por comissão
presidida por servidor da mesma carreira.

Art. 24 - Ficam criados quinhentos e vinte e quatro cargos da
carreira de Técnico Fazendário de Administração de Finanças.

Parágrafo único - O quantitativo de cargos de provimento efetivo
constante na Tabela 1.3 do Anexo 1 da Lei n°15.464, de 2005, passa a
ser mil duzentos e cinqüenta cargos.

Art. 25 - Os efeitos desta lei não alteram os valores do prêmio por
produtividade previsto na Lei n 9 14.694, de 30 de julho de 2003,
alterada pela Lei n9 15.275, de 30 de julho de 2004, pagos em datas
anteriores a sua publicação.

Art. 26 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 27- Ficam revogados o inciso V do § 1 9 e os § 49, 59, 6, 79 e

8Q do art. 16, os arts. 29, 30, 31, 32, 34, 35, os § 2 2 e 32 do art. 36 e o
art. 37 da Lei n 9 15.464, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 Q de janeiro de 2006.

Anexo 1
(a que se refere o inciso 1do art. 1 9 da Lei n9 .....de ... de ... de ...)
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Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

* A tabela referente ao item 1.1 - Carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual - Afre - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 19.5.2006.
* A tabela referente ao item 1.2 - Carreira de Gestor Fazendário -

Gefaz - Carga horária: 40 horas foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 19.5.2006.

Anexo II
(aqueserefereoincisolldoart.l2daLein2...,de...de...de...)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de

Administração e Finanças
* A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 19.5.2006.

* A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 19.5.2006.

.. A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 19.5.2006.

* A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário
de Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 19.5.2006.
* A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso III do art.

12 da Lei & ..., de ... de ... de ...) foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 19.5.2006.

Anexo IV
(aqueserefereoart.22daLein9...,de...de...de...)

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1 9 , 28, 31 e 33 da Lei n2 15.464, de 13 de

janeiro de 2005)
Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista

WL
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Fazendário de Administração e Finanças
1.1 -
* A tabela referente ao item 1.2 - Gestor Fazendário - Gefaz - Carga

horária semanal de trabalho: 40 horas foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 19.5.2006.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Jô Moraes -

Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.235/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.235/2006, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Dom Silvério, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.235/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério 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

Dom Silvério imóvel com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), localizado na Rua Doutor Reis Cotta, 165, naquele
Município, registrado sob o n°643, a fls. 94 do Livro 2-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Silvério.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de unidade administrativa municipal.

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 art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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Sala das Comissões, lide maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/5/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. José Aquiles Coutinho, ocorrido em 15/5/2006, em
Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o jornal 'Diário do Rio Doce" pela passagem

de seu 482 aniversário (Requerimento n g 6.399/2006, do Deputado
Jayro Lessa);

de aplauso à Rádio Inconfidência pelos 40 anos de sua fundação
(Requerimento & 6.438/2006, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos da Silva Bueno,
Comandante da Aeronáutica, pela passagem do Dia da Força Aérea
Brasileira (Requerimento n 2 6.472/2006, do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso ao DER-MO pelo transcurso de seus 60 anos
(Requerimento n 2 6.487/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Luiz Carlos Costa, Presidente do "Diário do
Comércio" pela comemoração do centenário de nascimento do
jornalista José Costa (Requerimento n 2 6.503/2006, do Deputado
Elmiro Nascimento);

de aplauso à Rádio Solar AM pelo transcurso dos 80 anos do início
de suas transmissões (Requerimento n 2 6.504/2006, do Deputado
Sebastião Helvécio);

de aplauso á Polícia Civil pela prisão de Eurípedes Martins em
Araguari (Requerimento n 2 6.505/2006, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Paróquia do Divino Espírito Santo, de Elói
Mendes, pela passagem do 150 2 aniversário de sua criação
(Requerimento n 9 6.521/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

rÃ
Lai
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de aplauso ao jornal "Curvelo Notícias" pela passagem do 472

aniversário de sua fundação (Requerimento n 2 6.522/2006, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rádio América pela passagem do 51 Q aniversário de
sua fundação (Requerimento n 2 6.523/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao jornalista Bernardino Furtado pela matéria de sua
autoria publicada no "Estado de Minas", intitulada "Deserdados da
Cana" (Requerimento n 2 6.580/2006, da Comissão de Direitos
Humanos,);

m
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 36 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/5/2006
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 3.308
a 3.313/2006 - Projetos de Resolução ns 3.314 e 3.315/2006 -
Requerimentos ns 6.608 a 6.612/2006 - Requerimentos do Deputado
Miguel Martini (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente e de
Turismo e do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Leonídio Bouças, Fábio Avelar, Paulo Piau,
Sargento Rodrigues e Edson Rezende - 2 Parte (Ordem do Dia): 1
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Miguel Martini (2);
deferimento - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Fábio Avelar - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Carlos Gomes - Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Maria OUvia - Maria Tereza
Lara - Marlos Fernandes - Neider Moreira - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2-

au
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1 Parte

1 Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2- Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Domingos Sávio, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas,
parabenizando esta Casa pela homenagem que prestou à empresa
Cadar Engenharia Construções Ltda.

Do Sr. Paulo Paiva, Secretário de Transportes e Obras Públicas (2),
encaminhando informações em atenção aos Requerimentos ns
6.18212006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 6.152/2006, do
Deputado Sebastião Helvécio.

Do Sr. Sérgio Luiz Resende, Prefeito Municipal de Miraí,
encaminhando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça referente ao Projeto de Lei n g 3.055/2006. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n Q 3.055/2006.)

Do Sr. Arnaldo de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem, comunicando que essa Casa aprovou indicação da
Vereadora Letícia da Penha em que solicita seja colocado em votação
nesta Assembléia o Projeto de Lei n 2 48/2003. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n 2 48/2003.)

Do Sr. Paulo Antônio Soares, Presidente da Câmara Municipal de
Caldas, solicitando seja rejeitada a proposta de extinção da Comarca
de Caldas. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Lindomar Coelho, Presidente da 27 Subseção da OAB-
MG, solicitando seja realizada audiência pública a fim de se fazer um
levantamento dos problemas por que passa o Judiciário local. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n 2s 5.793/2005, da
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Comissão de Participação Popular, e 6.057/2006, do Deputado Djalma
Diniz.

Do Sgt. PM José Luiz Barbosa, Presidente e Coordenador da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais - Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - CCDH-,
solicitando seja apresentada emenda ao Projeto de Lei n 2 2.915/2006,
que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBBMG- e dá outras providências, a fim de que os militares
reintegrados possam ter a aplicação do direito de computação do
tempo de afastamento e todas garantias dele decorrentes. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n9 2.915/2006.)

Da Sra. Andréa Faria de Magalhães, Diretora de Programa da
Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde, prestando
informações relativas aos Requerimentos n 9s 5.929 e 5.930/2005, da
Comissão de Saúde.

Da Sra. Regina Cândida Anunciação, funcionária da E. E. Ernesto
Santiago, em Botelhos, e outras, solicitando seja tomada uma atitude
do governo no que se refere ao posicionamento dos servidores. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marco Aurélio Baggio, Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, encaminhando cópia de ofício enviado
ao Presidente da Câmara dos Deputados, para conhecimento desta
Casa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

2 2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.308/2006
Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de Montalvânia,

com sede no Município de Montalvânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Saúde de

Montalvânia, com sede no Município de Montalvânia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Arlen Santiago
Justificação: A Fundação de Saúde de Montalvânia tem como

finalidade prestar serviços médicos, hospitalares, ambulatoriais,
odontológicos e assistenciais, dentro de suas possibilidades, a todos
os que dela necessitam, sem distinção de nacionalidade, estado civil,
profissão, sexo, cor, religião, posição social ou político-partidária.

A referida fundação se preocupa com a realização de medicina
preventiva para elevar o padrão de saúde da comunidade, mediante
cooperação com esta e com entidades que tenham o mesmo
propósito.

- 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 M 3.309/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de RitápoIis 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

Ritápolis o imóvel situado na Rua João XXIII, esquina com a Rua Pio
XII, com área total de 411,25M 2 (quatrocentos e onze metros e vinte e
cinco decímetros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensão de 21m (vinte e um metros), com a Rua João XXIII; pelo
lado direito, numa extensão de 21m (vinte e um metros), com a Rua
Pio XII; pelo lado esquerdo, numa extensão de 14m (catorze metros),
com Geraldo Amado de Sousa; e pelos fundos, numa extensão de
26m (vinte e seis metros), com herdeiros de Francisco de Almeida e
Alzira Neves, havido pelo Estado através do Registro (transcrição) n2
9.708, feito em 13 de outubro de 1982, a fls. 30 do Livro 2-BC do
Cartório do Registro de imóveis da Comarca de São João dei-Rei.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo faz parte do
patrimônio do Estado e será destinado ao Município de Ritápolis para
construção de posto de saúde.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de Ritápolis,
para construção de posto de saúde, visando a dar à comunidade
melhor condição de vida, já que essa unidade tratará com mais
agilidade das questões de saúde.

Assim, atento ao grande alcance social da medida, que trará
grandes benefícios para a população de Ritápolis, apresentamos este
projeto de lei, contando com o apoio dos nobres pares desta Casa
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.310/2006
Declara de utilidade pública a Associação "O Senhor Justiça Nossa",

com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação "O Senhor

Justiça Nossa", com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Doutor Ronaldo
Justificação: A Associação "O Senhor Justiça Nossa", fundada em

1Q11012001, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede na
Rua Antônio Alvim Diniz, 877 - Bairro Manoa, no Município de Sete
Lagoas.

Desenvolve eficiente trabalho de proteção à saúde da família, da
gestante, da criança e do idoso, prestando assistência médica,
odontológica, farmacêutica e hospitalar.

A Associação auxilia na reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência, incentiva e apóia a cultura, além de promover o
desenvolvimento comunitário.

Seus Diretores são pessoas idôneas (declaração anexa) e não são

rsi1



884

remunerados pelo exercício de suas atividades, como dispõe o art. 26
do Estatuto. De acordo com o art. 30 do mesmo documento, em caso
de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados
a instituição congênere.

O reconhecimento de utilidade pública representará um estímulo
para a continuação de um trabalho meritório, pelo que peço aos meus
ilustres pares aprovação do 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 9 3.311/2006
Declara de utilidade pública a Casa Assistencial Pai Joaquim de

Angola - Capaja -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Assistencial Pai

Joaquim de Angola - Capaja -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Casa Assistencial Pai Joaquim de Angola possui

como objetivo essencial promover ações objetivando a melhoria da
qualidade de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e
culturais. Dá proteção à saúde da família; oferece cursos de
capacitação profissional; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a
preservação da natureza. Estabelece convênios com outras entidades
afins visando angariar benefícios diretos e indiretos para os seus
associados e moradores do Bairro Regina, onde está situada.

Pelos relevantes serviços prestados pela instituição, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.31212006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
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Jardim das Oliveiras e Córrego das Flores - AMJO -, com sede no
Município de Açucena.

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

Moradores do Bairro Jardim das Oliveiras e Córrego das Flores -
AMJO -, com sede no Município de Açucena.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jardim das

Oliveiras e Córrego das Flores constitui-se em entidade civil sem fins
lucrativos que se destina a representar a referida comunidade e
auxiliá-la em seu desenvolvimento. A instituição tem por objetivos
defender os assuntos de interesse da comunidade junto aos órgãos
públicos, conscientizar o grupo sobre suas potencialidades, promover
os direitos humanos, sobretudo através de políticas de assistência
social e combate à pobreza e fomentar o crescimento sociocultural
dos moradores. Por isso, julgamos mais que procedente que se lhe
conceda o título de utilidade pública, pois, de tato, a entidade exerce
esse papel.

- 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 3.313/2006
Declara de utilidade pública o Comitê Cidadania Contra a Fome e

Pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Comitê Cidadania

Contra a Fome e Pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Cecília Ferramenta
Justificação: O Comitê Cidadania Contra a Fome e Pela Vida, de

lpatinga, constitui-se em entidade civil sem fins lucrativos que se
propõe sobretudo a combater a fome, a miséria e a pobreza. A
instituição tem como principais finalidades a arrecadação de fundos e
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alimentos, a elaboração de campanhas e a administração de
programas com vistas a angariar recursos para suprir as
necessidades alimentícias de comunidades carentes. O Comitê
também promove cursos nas áreas de saúde, nutrição e alimentação
alternativa, além de desenvolver projetos para contornar o
desemprego. Por isso, julgamos mais que procedente o título
declaratório de utilidade pública estadual, pois, de fato, a entidade
exerce com afinco este papel.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.314/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 036/2006, nos termos

do art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 036/2006 à Empresa Gramado Abate de Aves Comércio
de Carnes Ltda., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇAO N 2 3.315/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 035/2006, nos termos

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

Tributação n 2 035/2006 à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.,
após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto
no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.
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REQUERIMENTOS
N 2 6.608/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Maria de Lourdes Dias,
proprietária do Hotel Dias, de Pouso Alegre, pelo transcurso do 40
aniversário de fundação desse hotel. (- A Comissão de Turismo.)

N 1 6.609/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Marina Rodrigues,
Editora-Chefe do telejornal "MG TV', pelo transcurso do 26
aniversário de criação desse programa.

N 2 6.610/2006, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Artur Almeida, Editor-
Chefe do telejornal "Bom Dia Minas", pelo transcurso do 17
aniversário de criação desse programa. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N Q 6.611/2006, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Edna Fagundes Veloso por
sua posse no cargo de Diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas
Gerais do Tribunal Regional Federal da 1 2 Região. (- A Comissão de
Administração Pública.)

M 6.612/2006, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, pleiteando sejam enviados ofícios ao Governador do
Estado e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico solicitando
que intercedam junto ao Sr. Rinaldo Campos Soares, Diretor-
Presidente da Usiminas, para que a nova unidade dessa empresa seja
construída neste Estado. (- A Comissão de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Miguel Martini (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente e
de Turismo e do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio Bouças.
• Deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, tivemos ontem, aqui no Plenário, uma reunião da
Comissão de Educação para discutir a questão dos servidores
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administrativos da educação que trabalham nas superintendências.
Foi uma reunião muito proveitosa. Houve pronunciamentos de vários
Deputados desta Casa, como também dos representantes dos
servidores das superintendências e também da Presidente da
Assuma, uma associação criada para esses servidores das
superintendências.

Hoje, pela manhã, tivemos uma reunião da Comissão de Educação,
presidida, mais uma vez, por nosso querido Presidente da Comissão,
Deputado Doutor Viana, que contou com um número muito grande de
pessoas, tanto que ocorreu no auditório. Lá se discutiu a situação dos
professores designados da Universidade Estadual de Minas Gerais -
Uemg -, os quais não estão encontrando solução para seus
problemas, uma vez que está sendo elaborado um edital para um
novo concurso público. Esses professores estão com medo de ficar ao
léu.

Há a situação de milhares e milhares de servidores que trabalham
nas cantinas e nos serviços gerais das escolas estaduais. São
servidores que trabalham há 20, 25, 28 anos, e que não têm o apoio
necessário para que possam permanecer no seu trabalho com
estabilidade, não obstante terem trabalhado todo esse tempo para o
Estado.

Estou citando esses casos para dizer o quanto temos de avançar
para resolver problemas que envolvem a educação. E, já que não são
resolvidos e estamos num emaranhado de outros problemas, como
podemos falar em resolver a questão da educação como um todo?
Como falar em educação de qualidade? Esses problemas envolvem
essa área, mas nem dizem respeito à educação de qualidade. Vejo,
com muita tristeza, o quanto se demora para que sejam resolvidos.

Há também alguns fatos positivos. Não poderíamos deixar passar
em branco, por exemplo, a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que
vem corrigir uma distorção e coroar uma luta dos Diretores e dos
especialistas da educação. Além de trabalharem com profunda
dedicação para a educação, na hora dos seus processos de
aposentadoria, quando estão preparando-se para um descanso,
depois de longos e longos anos de trabalho, tinham um tratamento
diferenciado. Enquanto os regentes aposentavam com 25 anos, se

rs
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mulheres, e 30 anos, se homens, os Diretores e os especialistas - que
estão envolvidos na educação, mas não eram regentes - só se
aposentavam com 30 anos, se mulheres, e com 35, se homens.

Depois de muitas discussões nesta Casa, de uma grande luta na
Comissão de Educação, encaminhando requerimentos, entrando em
contato com o Congresso Nacional, com a Comissão de Educação da
Câmara Federal, tivemos, enfim, reconhecida a mudança. Isso foi feito
de uma forma muito inteligente, porque não foi preciso fazer uma
emenda à Constituição, não foi preciso mudar o texto constitucional,
mas foi feita uma explicação do que seria considerado função de
magistério para fim de aposentadoria. Quero aqui hoje saudar e dizer,
com grande alegria, o quanto a luta é válida. Pena que se demora
tanto a se alcançar uma solução positiva para os trabalhadores da
educação. O § 22 da lei diz: "Para os efeitos do disposto no § 5Q do art.
40 e no § 82 do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas
funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico". Vejam a importância dessa semana, desse 10 de maio,
quando foi sancionada pelo Presidente da República essa lei,
aprovada pelo Congresso, que reconhece o trabalho de todos os
Diretores e especialistas envolvidos na educação.

Quero aqui, Sr. Presidente, dizer o quanto precisamos estar atentos
e imbuídos de fazer a revolução educacional em Minas Gerais.

Tive a alegria de estudar em uma escola pública, nos anos de ouro
da educação pública. Estudei em uma escola polivalente. Essas eram
escolas-modelo em Minas Gerais. Quase todas as cidades de porte
médio de Minas Gerais tinham uma escola polivalente. Elas tinham a
idéia de criar jovens preparados para, além de desempenhar uma
função técnica, serem formados como verdadeiros cidadãos. Mas elas
acabaram ficando na história. Hoje as pessoas se referem às escolas
polivalentes somente como citação, porque são escolas comuns. Na
verdade, enquanto acreditávamos que todas as escolas estaduais
deveriam se transformar em polivalentes, o que víamos era que as
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polivalentes se transformavam em escolas estaduais que não
ofereciam as condições necessárias para uma boa educação.

Ontem tive a oportunidade de ler uma pequena parte de um artigo
publicado no jornal "Folha de S. Paulo", no dia 29 de abril, no caderno
de economia "Opinião Econômica". O artigo foi escrito por Gesner
Oliveira, de 49 anos, Doutor em Economia pela Universidade da
Califórnia - Berkeley -, Presidente do Instituto Tendências e ex-
Presidente do Cade. Atualmente é Professor Visitante do Centro de
Estudos Brasileiros na Universidade Columbia.

Como ontem tive a oportunidade, em razão da exigüidade do tempo,
de ler apenas pequena parte desse artigo, várias pessoas nos
ligaram, no gabinete, solicitando que o comentássemos e lêssemos
em sua totalidade, o que farei neste instante.

Todavia, antes gostaria que todos refletissem sobre o seguinte: por
que países considerados pouco competitivos no passado, com
economias fechadas, como a China, países que eram mais atrasados
e considerados inviáveis há quatro décadas, como a Coréia e Taiwan,
conseguiram avançar e ficar com economias mais fortes que a do
Brasil? Por que, na década de 70, principalmente nos primeiros anos -
época chamada de milagre econômico brasileiro -, quando o Brasil
chegou a apresentar taxas de 10% de crescimento, todas as crianças
e jovens que estudavam acreditavam que o País seria uma grande
potência no ano 2000? Por que, naquele tempo, éramos chamados de
potência emergente?

Isso acontecia porque o Brasil apresentava níveis de crescimento de
10%, e se faziam grandes investimentos em educação. Naquela
época, podíamos acreditar, de fato, que nosso país seria uma grande
potência. Entretanto isso não aconteceu nas décadas de 80 e 90. Esta
apresentou crescimentos pífios e aquela foi considerada perdida.
Chamo a atenção para essa questão e gostaria que todos que
estivessem concentrados nesta reunião de Plenário, ouvindo-nos pela
TV Assembléia, em todas as cidades de Minas Gerais, percebessem a
importância desse artigo que passarei a ler, datado do dia 29 de abril,
Dia da Educação: (- Lê:)

"Opinião Econômica. Dr. Gesner Oliveira. Copa da Educação. Pouca
gente tomou conhecimento, mas ontem foi o Dia da Educação. 0 País
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precisa acordar para o assunto. Se o Brasil for eliminado da Copa da
Alemanha, haverá luto nacional, mas, todos os dias, perdemos de
goleada nos bancos escolares, e tudo continua na mesma, ou pior.

Segundo as Nações Unidas,, o País registra taxa de repetência
superior a 10% entre a P e a 42 séries do ensino fundamental. O
indicador para o Brasil é de 21% no ensino primário, igual ao de
Moçambique e superior ao de Camboja, 11%; Haiti, o país mais pobre
das Américas, 16%; e Uganda, 14%, para citar alguns países com
recursos significativamente mais limitados relativamente ao Brasil.

O atraso é alarmante. A escolaridade média da população de 15
anos ou mais de idade era de 4,9 anos em 2000. E um número inferior
ao de vários outros emergentes, como a índia, 4,9; a China, 6,4; a
Costa Rica, 6,1; e a Argentina, 8,8. E, naturalmente, bem inferior ao
de países desenvolvidos, como os EUA, 12,1. Pouco mais de um
entre cinco brasileiros tem pelo menos o ensino médio".

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - O tempo de V. Exa. está
esgotado; por favor, conclua.

O Deputado Leonídio Bouças - Conceda-me mais um pouco, pois,
pelo visto, mais uma vez não conseguiremos ler todo o artigo. Os que
desejarem ter acesso ao texto, por favor, entrem em contato com o
meu gabinete:(31) 2108-5373. Vou apenas ler os dois últimos
parágrafos. (- Lê:)

"Antes de mais nada, é preciso mudar a atitude. O mundo
globalizado não admite mais a acomodação na mediocridade. Um
exemplo apresentado por Andrés Oppenheimer, em debate recente na
Universidade de Miami, sobre a situação igualmente preocupante do
México, ilustra o problema. Recentemente, o "Times" divulgou lista
das melhores universidades do mundo, e a Universidade Autônoma
do México ficou na 96 2 posição, 100 posições à frente da instituição
brasileira mais bem colocada." Olhem que descalabro. Eles estão 100
posições à frente da melhor universidade brasileira.

"Em vez de lamentar, um jornal mexicano destacou o fato de a
Unam ser a melhor instituição mexicana!" Ou seja, é a melhor, mas é
medíocre em relação ao mundo. "Se o Brasil e o México pretendem
crescer, é hora de mudar de atitude. Não importa tanto ganhar ou
perder a Copa do Mundo, desde que se comece a trabalhar com
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seriedade para ao menos se classificar daqui a duas gerações para a
Copa da Educação.

Sr. Presidente, estamos vivendo um momento grave, mas, ao
mesmo tempo, muito bom. Grave porque a educação está no chão, e
bom porque, em Minas Gerais, o Governador Aécio Neves, com o
apoio desta Casa, conseguiu equilibrar o Estado de Minas, tornando
um déficit anual superior a R$2.400.000.000,00 coisa do passado.
Isso faz com que vivamos um momento em que podemos falar de
uma revolução educacional em Minas Gerais.

Uma revolução que dê exemplo para o Brasil e em que possamos
falar de fazer 50 anos em 5 na educação, lutando para que Minas seja
exemplo na educação e o melhor Estado para se viver. Está na hora
de termos uma atitude positiva, diferenciada, para fazermos a
revolução da educação.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
cumprimento a imprensa, telespectadores da TV Assembléia, demais
presentes, Leonídio Bouças, meu companheiro de partido - PSC -,
que, ao lado do Deputado Antônio Genaro, nosso Líder, cresce em
toda a Minas Gerais. O Deputado Leonídio Bouças está de parabéns
pelo pronunciamento ao trazer, nesta tarde, assunto tão importante
para o nosso Estado.

Nesta tarde, tecerei comentários acerca da Companhia Vale do Rio
Doce. No final da semana passada, o Presidente Roger Agnelli
anunciou que a companhia alcançou lucro recorde no primeiro
trimestre de 2006. Esse resultado foi o maior de toda a história da
companhia no período, que alcançou R$2.185.000.000,00 de lucro
líquido. Esse resultado poderia ter sido ainda melhor, pois a empresa
vende no mercado externo cerca de 80% de sua produção. Assim, foi
prejudicada pela valorização do real, que reduziu seu faturamento em
mais de R$1.000.000.000,00.

A Companhia Vale do Rio Doce vem sendo uma batedora de
recordes. Em 2005, alcançou lucro líquido de R$10.400.000.000,00 e
é a maior exportadora brasileira. A Vale adquiriu uma série de
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mineradoras e investiu pesado na abertura de novas minas e no
transporte do produto. Tudo isso baseado na expectativa de que as
cotações dos minérios devem manter-se em alta, pelo menos durante
os próximos cinco anos. Em 2006, A Vale investirá
R$11.800.000.000,00 em suas atividades em todo o mundo.

E importante ressaltar que, de todo esse investimento, a Vale
destinará US$4.390.000.000,00 ao Brasil, sendo que
US$1.440.000.000,00 serão investidos em Minas Gerais. Trata-se do
maior investimento de uma empresa privada no Estado de Minas
Gerais. Uma nota publicada na coluna da jornalista Raquel Faria, no
jornal "O Tempo", diz que "a Vale do Rio Doce está transferindo para
Belo Horizonte setores de sua administração, assim como a área de
logística, hoje sediados no Rio de Janeiro. A Vale já trouxe duas de
suas empresas controladas - a MBR e a Caemi Participações -, que
ficavam no Rio e agora estão sediadas no nosso Estado. Os
movimentos indicam que o grupo pretende concentrar ao menos parte
de sua estrutura administrativa em Minas, Estado onde nasceu,
cresceu e mantém o grosso de suas operações mineradoras".

Aproveito a oportunidade para parabenizar a Companhia Vale do
Rio Doce pelo investimento e pela gestão que vem fazendo em meio
ambiente em todo o Brasil e no Estado de Minas Gerais. Em 2005, os
investimentos em meio ambiente somaram R$108.000.000,00 em
projetos nas áreas operacionais da Vale, e outros R$39.000.000,00
em programas e projetos externos para gestão e preservação do meio
ambiente.

A Vate também investe no biodiesel. No ano passado, iniciou testes
de adição de 20% de biodiesel ao óleo diesel dos trens que operam
na Estrada de Ferro Vitória-Minas. Esses testes ultrapassam as metas
do governo de inserção de somente 2% do biodiesel até 2008.

Em 2005, por ocasião do centenário da Estrada de Ferro Vitória-
Minas, a Vale realizou o projeto Cultura nos Trilhos, que promoveu a
produção artística e cultural, com espetáculos de teatro, dança,
música e circo. Ao mesmo tempo, o projeto estimula a formação e a
organização de empreendedores culturais nessas cidades. Dez
Municípios integram o projeto, sendo seis em Minas.

Também voltado ao fortalecimento de economias locais, o programa
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Rede Que Vale investe na formação de uma rede de projetos de
responsabilidade social e voluntariado empresarial para propiciar o
desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa vem apoiando 5.511
jovens de cinco Municípios de Minas.

Por tudo isso, senhoras e senhores, requeiro que esta Casa destine
voto de congratulações à Companhia Vale do Rio Doce, na pessoa do
seu Presidente, Sr. Roger Agnelli.

No entanto, senhoras e senhores, desejo, neste momento, chamar
atenção de todos para um tato importante: a Companhia Vale do Rio
Doce investe muito em Minas, mas poderia investir ainda mais.
Ressalto que faço esse apelo em nome dos vários Municípios onde
atuo politicamente e onde conquistei a confiança da população para
representá-la aqui nesta Casa.

Aproveito o momento para reforçar minha solicitação à Companhia
Vale do Rio Doce para investir mais em Minas Gerais, especialmente
nos Municípios de Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara, Catas Altas,
Barão de Cocais, Sabará e Caeté. Todas essas cidades são de
grande importância histórica e cultural para Minas e prestaram enorme
contribuição com as riquezas do seu subsolo e com o esforço do seu
povo para a construção de Minas e do Brasil. Incluo nessa lista os
Municípios de Belo Horizonte, Santa Luzia, Nova Era, São Gonçalo do
Rio Abaixo, Santa Cruz do Escalvado e Nova Lima, que também têm
destacada importância para a Companhia Vale do Rio Doce.

Lembro que a Vale já realizou muito por Minas Gerais, tanto do
ponto de vista econômico, de geração de empregos e renda, quanto
do ponto de vista ambiental e social. Entretanto, Minas Gerais precisa
de mais e conta com o apoio, a atenção e os investimentos da Vale do
Rio Doce no nosso solo, na nossa terra, no nosso ambiente e,
principalmente, na nossa gente! Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores, subo a esta
tribuna para manifestar o meu contentamento com a postura dos
produtores rurais do nosso Estado de Minas Gerais, aliás, dos
produtores rurais do Brasil, pela forma como protestam contra a crise
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no campo.
De maneira especial, agradeço o convite dos produtores, dos

sindicatos de Conceição das Alagoas, de Patos de Minas, ltuiutaba e
Uberaba, para estarmos lá. Infelizmente não damos conta de estar em
todos os lugares, mas hoje apresentamos nossa solidariedade a esse
movimento legítimo, justo, que mostra à sociedade brasileira que os
nossos produtores estão vivos, querendo produzir o nosso alimento, a
nossa fibra, a nossa energia, e trabalhar pelo Brasil.

Mais do que isso, quero parabenizá-los pela forma ordeira com que
estão desenvolvendo esse movimento de protesto contra as políticas
agrícola e econômica desenvolvidas neste país. Eles protestam, de
forma ordeira, sem molestar ninguém, diferentemente dos movimentos
de invasão de terras, liderados pelo MST, e dos protestos do PCC, em
São Paulo, cujos movimentos são agressivos, condenados pela
sociedade brasileira, porque são ilegais e irresponsáveis.

Portanto, em que pese a todo o sofrimento dessa classe
trabalhadora dos produtores rurais, eles fazem um movimento de
paralisação de meia pista da rodovia, sem evidentemente molestar os
brasileiros no seu dia-a-dia.

Aproveito a deixa para comentar a apatia que assola a sociedade
brasileira, o que muito nos preocupa.

Hoje, por exemplo, estiveram, nesta Casa, professores e alunos da
Uemg, brigando e lutando pelos seus direitos, sobretudo em relação
aos professores designados, que trabalham, no dia-a-dia, pela
formação dos nossos jovens, sem direito algum, mesmo o sagrado
direito à aposentadoria. Esse foi um movimento importante, pois
mostrou que eles estão vivos.

Em comparação com o movimentos dos produtores rurais, chamo a
atenção dos jovens deste país, que, em tempos anteriores, estavam
nas ruas, protestando e manifestando a preocupação com a
sociedade brasileira. E, na crise que o País está vivendo, não estamos
vendo os jovens nas ruas. Não para tomarem posição política nem
partidária, mas para brigar e lutar pelo nosso país. Deputado Leonidio
Bouças, ficamos pensando se a crise moral que se abateu sobre o
nosso país está gerando a apatia, fazendo com que a sociedade
esteja amorfa. Para mim, esse é o pior sintoma. Hoje, a briga, a crítica
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e a luta são vistas somente pela mídia. Por isso surgem os PCCs da
vida.

Chamo a atenção da Assembléia Legislativa, do Congresso
Nacional e das Câmaras Municipais, pois o momento requer uma
grande reflexão e debates exaustivos, para encontrarmos o verdadeiro
caminho para o nosso país.

Farei a leitura breve de um panfleto distribuído em Uberaba, pelo
seu sindicato rural, com o título "Crise no campo não afeta só
produtores". (- Lê:)

"Os produtores rurais estão-se mobilizando em todo o País para
sensibilizar o governo federal sobre a caótica situação que enfrentam.
O produtor não está contra a sociedade, mas sim em busca de seu
apoio. Somos trabalhadores que, além de empregos, geram alimentos
para a população. Problemas climáticos, doenças e pragas, como a
aftosa, a gripe aviária e a ferrugem de soja são fatores negativos, que,
somados ao câmbio desfavorável, prejudicam o preço interno dos
produtos agrícolas e causam a pior crise da história. O pacote de
medidas do governo foi considerado insuficiente até mesmo pelo
Ministro da Agricultura."

Neste momento, estão estudando mais formas de combater essa
crise, e esperamos que haja consciência por parte do governo federal.
(- Lê:)

"As dívidas dos produtores ultrapassarão a casa dos
R$50.000.000.000,00. As estimativas mais conservadoras indicam
que 100 mil postos de trabalho no campo devem desaparecer."

Essa é uma situação gravíssima para a qual chamo a atenção de
todos os apáticos deste país. Deputado Leonidio Bouças, estamos
vendo pessoas, sobretudo empresários rurais, dispensando
trabalhadores. Quando a Volkswagen, a Fiat e a Ford, que são
indústrias, dispensam, às vezes, mil ou 2 mil pessoas, a imprensa fica
em cima, alardeando e considerando isso um verdadeiro escândalo.
Mas 100 mil postos de trabalho, no campo, estão desaparecendo. E
sabemos muito bem que, no Triângulo, no Alto Paranaíba e no
Noroeste do Estado, onde temos um contato mais estreito,
trabalhadores estão sendo colocados para fora das propriedades
porque a agropecuária brasileira está sem rumo e sem norte. Isso é
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um escândalo, e pedimos a atenção dos meios de comunicação para
que o exponham à sociedade. (- Lê:)

"Segundo o próprio Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a
safra de 2007 será prejudicada pela redução de 6.000.000ha na área
plantada."

Vejam que os produtores de adubo se estão retraindo, e as
demissões também ocorrem nas indústrias de fertilizantes e nas
empresas que produzem sementes e mudas. Portanto 6.000.000ha a
menos significa que o País, que já atingiu praticamente
130.000.000ha de toneladas de grãos, o que ainda é pouco, reduzirá
a produção para o ano de 2007, pois não há outro caminho.

Segundo o Ministro, o agronegócio deixou de faturar
R$30.000.000.000,00 nos últimos dois anos. A crise reflete em todos
os segmentos da economia do País. O produtor não quer o perdão
das suas dívidas."

Isso é muito importante. As vezes, o protesto é confundido pela
sociedade, que acha que está sendo pedido qualquer benefício. Mas
não, eles não estão pedindo perdão. (- Lê:)

"Querem condições de pagar as dívidas, de continuar a produzir e a
gerar empregos."

Portanto subo a esta tribuna para homenagear os produtores do
nosso Estado e do nosso país.

Mais do que isso, o reflexo da crise do campo pode ser sentido nas
pequenas e nas médias cidades, pois o comércio está vendendo
menos, assim como as indústrias que abastecem o campo.
Observamos uma evidente crise nas pequenas e nas médias cidades
brasileiras, fruto dessa situação caótica em que vive a agropecuária. A
cadeia produtiva em torno da agropecuária é muito forte. Essa
atividade representa um terço da economia brasileira, do PIB, 37%
dos empregos e mais de 40% da exportação do País.

Antes de conceder aparte ao Deputado Leonídio Bouças, quero
dizer que ficamos indignados com o Ministro Rosseto, do governo
federal, que, com toda a sua ignorância - e Ministro não pode ser
ignorante, sob pena de nós, brasileiros, não aceitarmos que ocupe um
cargo tão importante, no alto da República brasileira -' falou em se
separar a agricultura comercial da familiar. Isso é um desrespeito ao
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mínimo de entendimento sobre o que significa a cadeia produtiva do
agronegócio. Tanto a agricultura familiar quanto a comercial são
importantes: uma emprega famílias; a outra, trabalhadores rurais.
Queremos fazer essa crítica e pedir que o Ministro estude um pouco
mais a realidade socioeconômica e política do campo, para que não
diga bobagem. Como técnico - consultei, aliás, as universidades
relacionadas com o assunto -, sei que isso é uma grande falácia, e o
Brasil já não pode conviver com falácias.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte) - Deputado Paulo Piau,
quero cumprimentá-lo pela sua fala e, mais do que isso, pelo seu
trabalho, que acompanho desde o nosso primeiro mandato nesta
Casa. V. Exa. se preocupa com todas as questões realmente
importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso
Estado e do Pais. Hoje falou sobre a educação, a questão moral por
que passa o Brasil, sobre essa apatia e sobre a questão do
agronegócio.

Em relação à educação, são necessárias duas gerações para
conseguirmos consertar todo o descalabro da destruição que se fez
nas últimas décadas. Mas não haverá dinheiro para a construção de
uma nova educação, pois o País quebrará.

Toda a economia brasileira está ligada ao agronegócio. Tudo vem
da terra. Sabemos que, no Brasil, toda a economia se movimenta em
torno do agronegócio. Vejo, nas cidades que tenho visitado, o
comércio em decadência. Os pais que têm filhos nas escolas não
estão conseguindo pagá-lhes, porque seus negócios vão mal.

V. Exa. tem toda a razão. Quero cumprimentá-lo e aproveitar para
cumprimentar também alguns sindicatos rurais com os quais temos
uma grande ligação, como os de Uberlândia, Capinópolis, Canápolis,
que nos têm procurado insistentemente, para estarmos juntos nesta
guerra. E preciso que o governo se conscientize de que a situação
está muito mal. Parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço-lhe o aparte, Deputado.Leonídio
Bouças. Neste ano, a comida está barata. Na verdade, queremos
comida barata na mesa de todos os brasileiros. Isso é muito
importante, pois a alimentação é um fator básico; todavia, temos de
lembrar que a comida é barata em detrimento do setor produtivo.
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Quem paga a conta? O dólar está deprimido, os preços não vêm. O
grande problema é que a pecuária hoje não tem renda. Explicarei isso
daqui a pouco.

As pessoas não se estão preparando para plantar em 2007. Aliás, o
próprio Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues - um grande
Ministro -, disse que a safra de 2006-2007 sofrerá a redução de
6.000.000ha. Esse fato é preocupante, pois, no próximo ano,
corremos o risco de ter o dinheiro, e não encontrar, nas prateleiras
dos supermercados, comida para comprar. Até poderemos encontrar
leite e arroz importado, já que será em vão mobilizar os produtores,
visto que a safra carece de longo prazo.

Sr. Presidente, tenho outros assuntos a tratar, por isso peço-lhe
mais um pouco de paciência. A solução, em curto prazo, é a
prorrogação das dívidas dos produtores. Se o preço de produção é
maior que o de venda é porque não há renda, eles não podem pagar a
totalidade. Então, a prorrogação é fundamental.

Ademais, é preciso pensar em um crédito novo, a fim de que eles
possam plantar e diminuir a redução de 6.000.000ha previstos. Desse
modo, poderemos contar, pelo menos, com uma safra normal, que
garanta o abastecimento da sociedade brasileira no próximo ano.

Afirmo, mais uma vez, que neste pais não existe política agrícola.
Aliás, não há política econômica. Relembro a frase de Alexandre
Garcia: "País que não tem estadista não tem estratégia; país que não
tem estratégia não tem planejamento; país que não tem planejamento
não tem políticas públicas consistentes - no nosso caso, refiro-me à
política agrícola; país que não tem políticas públicas comete sempre
os mesmos erros".

Portanto, Sr. Presidente, a economia deste país é como uma
gangorra. No ano passado, os produtores venderam uma saca de soja
por R$50,00. Era um paraíso. Todavia, via de regra, nem sempre essa
saca de soja encontrava-se nas mãos dos produtores, mas em poder
dos intermediários. Neste ano, o preço voltou a R$22,00, com custo
de produção de R$27,00. No que se refere ao leite, a situação ainda é
pior. O custo de produção de um litro desse produto é R$0,50, mas o
produtor vende-o por R$0,30. Essa situação traz prejuízo.

Chamamos a atenção das pessoas também para os instrumentos de
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política agrícola, a exemplo da tecnologia. A Embrapa, símbolo da
produtividade e do progresso no agronegócio do País, está
envelhecendo. Os pesquisadores estão aposentando-se, mas o
quadro não se renova. Tenho contato com os pesquisadores e
conheço a situação da empresa. Chamo a atenção do governo federal
para esse fato grave. Dinheiro é caro, e os negócios, com o dólar
deprimido como está, não têm a renda necessária.

Sr. Presidente, farei referência ainda a outras mazelas. Segundo o
jornal "Hoje em Dia", do dia 23 de abril, a carga fiscal cresceu 87,5%
mais que o Produto Interno Bruto - PIB -, no período de 1988 a 2005.
Então, se a carga tributária quase dobrou em relação ao PIB é porque
está cada vez mais difícil se produzir neste país.

Para terminar, chamo a atenção para as leis brasileiras. O mesmo
jornal "Hoje em Dia" veicula uma importante reportagem com o título:
"O País tem 3,4 milhões de leis sufocando a vida do cidadão". Há uma
burocracia exagerada. Tudo isso estimula a informalidade, que, por
sua vez, é crime.

O Deputado Leonídio Bouças abordou uma questão importante.
Estamos assistindo às conseqüências de políticas malfeitas, mal
elaboradas no passado e no presente, já que não se vêem avanços
significativos. Deputado Leonídio Bouças, "50 anos em 5" é um bom
lema.

O jornal "Estado de Minas", no mês passado, trouxe uma manchete
para colaborar com o discurso do Deputado Leonídio Bouças: "Vinte e
seis por cento dos menores estão fora da escola". E 2/3 da população
brasileira são analfabetos funcionais, aqueles que não são capazes de
ler um manual e entendê-lo para poder operar uma colheitadeira, por
exemplo, de milho ou de soja. O analfabetismo, a falta escolaridade e
a pouca presença dos jovens na universidade tornam a situação
preocupante.

Sr. Presidente, com a paciência de V. Exa., gostaria de falar do
resultado de toda essa política nefasta que o Brasil vem
desenvolvendo em relação à produção brasileira. Nos últimos 10
anos, conforme a mídia, o mundo cresceu 4,5% do PIB, e o Brasil
cresceu menos da metade: 2,2%. A situação da renda "per capita" é
muito mais grave, pois a do mundo cresceu 2,6%, significando que os
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povos do mundo, nos últimos 10 anos, tiveram 2,6% a mais no bolso.
E o brasileiro, apenas 0,7%, ou seja, quatro vezes menos, ou seja,
ficou quatro vezes mais pobre nos últimos 10 anos do que a média
mundial.

Essa situação é grave porque a criminalidade está aí. Quem não
tem oportunidade está nas garras do crime. O crime cresce no País
pelo fruto de políticas erradas e malfeitas, como no caso da política
agrícola, no agronegócio, que está, neste momento, sendo
desenvolvida pelo governo federal.

Finalizando, cumprimento os produtores rurais que mostraram que
estão vivos. Isso é importante. Espero que a juventude brasileira
também tome ciência da gravidade da situação pela qual passa o País
e possa ir para as ruas, não para se manifestar partidária ou
politicamente, mas para defender o nosso país. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas e público que nos assiste pela TV Assembléia, darei
continuação à nossa fala. Nestes últimos três dias, temos ocupado a
tribuna para trazer o assunto da insegurança pública no Estado de
São Paulo. Diria que foi o fato mais brutal e estarrecedor a que o
cidadão brasileiro assistiu nos últimos dias. O problema da
insegurança pública é grave e requer o máximo de atenção e de
ações concretas dos governos.

Sr. Presidente, pela manhã, na reunião extraordinária presidida pelo
Deputado Rêmolo Aloise, apresentei questão de ordem para que a
Casa fizesse o mesmo que o Senado Federal. O Presidente Mauri
Torres poderia reunir os projetos da segurança pública para fazermos
um esforço a fim de esses projetos terem prioridade para que não
ocorra aqui o que ocorreu em São Paulo. Esperamos que os nossos
discursos ganhem, de fato, de forma concreta e objetiva, ações para
que o cidadão mineiro esteja seguro.

Sr. Presidente, apresentamos o Projeto de Lei n 823/2003, que trata
da criação do Fundo Estadual de Segurança Pública. Esse projeto não
foi apresentado por uma simples idéia; foi apresentado depois de
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muitos debates na Comissão de Segurança Pública, que tive a honra
de presidir em 2003 e 2004. Foram centenas os Municípios visitados
pela Comissão.

Foram realizadas inúmeras audiências públicas, e pudemos ouvir
Promotores, Juizes, advogados, operadores da segurança pública, ou
seja, os próprios policiais, Presidentes de associações de bairro,
sindicatos, profissionais liberais, médicos, dentistas, estudantes e
universitários. Ao longo do tempo, ouvimos todas essas pessoas na
Comissão de Segurança Pública e chegamos a uma simples
conclusão: falta recurso para essa área.

O Estado de Minas Gerais tem 853 Municípios. Se conseguirmos as
informações que estamos solicitando, por meio de requerimento,
mostraremos a esta Casa que pelo menos 800 Municípios ainda
dependem de convênios com Prefeituras, empresários e Conseps
para a logística e para a manutenção dessa logística no interior do
Estado.

Farei a leitura da matéria publicada no "Diário de Caratinga" do dia
7/5/2006, domingo, com o seguinte título "Piedade continua sem
policiamento". (- Lê:)

"Até o fechamento desta edição, o Município de Piedade de
Caratinga continuava sem policiamento depois que o comando da 74
Cia. da Polícia Militar determinou o recolhimento de toda a guarnição
policial ao quartel-sede, na tarde de sexta-feira. O procedimento foi
em conseqüência da crise aberta pela municipalidade de Piedade,
depois que o destacamento local se recusou, conforme a Prefeita
Elenita Dornelas, a atender a uma requisição para que a PM desse
proteção a um grupo de operários da Prefeitura num serviço de poda
de árvores numa estrada rural do Município. O diário publicou ampla
matéria sobre a crise em sua edição de ontem.

Mesmo mantendo as críticas ao comando da Cia. da PM "por deixar
a cidade sem policiamento", a Prefeita Elenita não quer punição a
qualquer dos policiais militares lotados na área de jurisdição daquela
unidade. Em ofício datado de ontem, a Prefeita pede ao Governador
do Estado apenas que a Polícia Militar garanta sua própria segurança
e a validade das leis aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal."

No mesmo jornal, foi publicado na íntegra o ofício redigido pela Sra.



903

Elenita da Penha de Lopes, Prefeita Municipal do Município de
Piedade de Caratinga. Farei a leitura do último parágrafo do Ofício n2
64/2006, para dar a demonstração cabal de por que não podemos
permitir que as forças de segurança do Estado devam continuar com
essa subserviência à Prefeitura Municipal, aos empresários ou aos
Conseps. (- Lê:)

No momento em que o governo do Estado de Minas Gerais e o
Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais garantirem,
de forma explícita, que o poder municipal de Piedade de Caratinga
está sob a proteção ininterrupta da força policial que necessita para
existir, o povo do Município continuará cumprindo sua parte, no
sentido de oferecer espontaneamente os bens materiais e os recursos
que a PM local necessita para cumprir sua missão no Município.
Sendo essas as nossas considerações para o momento,
subscrevemo-nos. Elenita da Penha de Lopes, Prefeita Municipal."

A Polícia Militar nessa localidade e a Polícia Civil em centenas de
outras localidades estão subservientes ao mandatário político local.
Não estão subservientes ao Prefeito nem aos Vereadores, mas ao
poder econômico, o que é terrível. Neste momento, em que
acompanhamos todo o desfecho da maior tragédia com as forças de
segurança pública no Estado vizinho, o Estado de São Paulo, é
necessário que tenhamos os recursos vinculados para a área de
segurança pública.

Fazemos esse apelo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que
realmente a Assembléia dê a sua contribuição, pois o projeto de nossa
autoria que vincula as taxas de segurança pública à manutenção da
logística está tramitando nesta Casa desde 2003. Estive com o
Governador em 25/4/2006 e fiz um apelo para que orientasse a base
do governo e chegássemos a um consenso. Digo mais: não
precisamos vincular 100% das taxas. Se o Governador der o primeiro
passo e aprovar, com a sua base, a destinação de 50% das taxas de
segurança pública a esse fundo, com o objetivo de comprar e manter
a infra-estrutura logística, com certeza acabaremos com as arestas e
os problemas graves existentes ao longo do tempo em que as Polícias
Militar e Civil lutam para que a sua verba seja realmente carimbada.
Queremos levar esse apelo ao conhecimento do Cel. Hélio dos Santos

a4



904

Júnior e ao Dr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, para que,
juntos, possamos conversar com o governo e construir o caminho
político do entendimento. Assim, a Assembléia poderá, com o
governo, aprovar essa matéria tão importante para a população, para
que depois não digam que não tínhamos um projeto que realmente
trouxesse tranqüilidade. Se, no menor Município deste Estado, uma
guarnição da Polícia Civil ou Militar tiver a mínima condição de
exercer, com isenção, sua atividade, quem ganhará com isso é a
população, já que terá uma força policial isenta e capaz de ser o braço
da Justiça, conseguindo fazer o seu trabalho com seriedade.

Chamamos a atenção ainda, Sr. Presidente, para o grave problema
do Estado de São Paulo, que passa por questões muito sérias.
Quando tivemos a oportunidade de rever, em nossos arquivos, o
projeto Segurança Pública para o Brasil, uma síntese do documento
elaborado pelo atual governo federal, vimos algumas coisas
estarrecedoras qúe nos deixam muito preocupados com o que está
ocorrendo nesse Estado. O item 1.6 traz o tema "Sistema
Penitenciário", que o governo Lula deveria estar cumprindo. Para que
as pessoas tenham noção de como está sendo tratada essa questão
tão séria da segurança pública, vejam o que diz o primeiro parágrafo:
"As medidas a serem adotadas pelo governo federal, tendentes a
estimular o processo de redefinição de nosso modelo penal-prisional e
a restringir progressivamente a aplicação da pena privativa de
liberdade apenas àqueles infratores perigosos e violentos, que se
constituam ameaça concreta ao convívio social...... Ou seja, parece
que há toda uma ação orquestrada em não fazer repasses ao Fundo
Penitenciário, à segurança pública, mas há orientação de um plano de
governo para que se restrinjam as prisões o máximo possível.
Sabemos que, mesmo nos países desenvolvidos, não há como deixar
de exercer o controle social formal, composto pelo aparato de Justiça
Criminal, trabalhando-se, ao mesmo tempo, no campo da prevenção
social. Portanto não cabe a nenhum partido dizer que só se vai
trabalhar no campo da prevenção social, porque o controle social
formal não interessa. Mas ele interessa, sim, porque, mesmo nos
chamados países de primeiro mundo, há necessidade do controle
social formal, ou seja, do encarceramento das pessoas que, de um
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jeito ou de outro, lesaram o cidadão ou o conjunto da sociedade com
suas ações criminosas.

Preocupa-me bastante a síntese desse projeto de segurança pública
para o Brasil. Infelizmente, ao perceber que tivemos uma redução de
repasses do governo federal e um forte declínio de 2003 para 2006,
soubemos, ao mesmo tempo, que há uma orientação do atual governo
federal para essa questão carcerária. Assistimos à entrevista de um
policial da Polícia Militar de São Paulo que disse que essas coisas
estão ocorrendo em razão da omissão de governos.

E difícil para nós, que representamos o interesse da segurança
pública nesta Casa e aqueles que dão a vida em defesa da sociedade,
tomarmos conhecimento de que há uma ação do governo para que
realmente haja menor número de pessoas encarceradas. E
necessário rever essa situação. Que o governo federal comece .a
tomar conta das fronteiras, o mais rápido possível, porque não se
fabrica cocaína no Brasil. Livremente, as drogas passam pelas
fronteiras que estão escancaradas, e o armamento pesado chega às
mãos do Primeiro Comando da Capital - PCC -, em São Paulo, bem
como do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

Essa missão não é dos Estados membros, mas sim do governo
federal, da polícia da União. Compete à Polícia Federal combater o
tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho. Isso está previsto
no art. 144 da Constituição da República.

Portanto, Sr. Presidente, deixo claro que continuaremos cobrando
do Governador Aécio Neves que avance na aprovação do Fundo
Estadual de Segurança Pública e, ao mesmo tempo, do governo
federal que pare de enviar migalhas aos Estados e consiga, no
mínimo, cumprir a sua parte, porque os Estados estão desesperados
e a população não agüenta mais esperar por tantas discussões e
promessas. Muito obrigado.

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

Deputadas e público presente, como um dos coordenadores da Frente
Parlamentar pela Segurança Pública, não poderia deixar de me
manifestar nesta tarde, diante dos acontecimentos ocorridos nos
últimos dias, em São Paulo.



W.

É preciso haver uma reflexão sobre o que aconteceu ou está
acontecendo nesse Estado. O que isso significa? Qual é o significado
desse violento confronto entre o PCC e os policiais; entre policiais e
suspeitos do PCC? Por que isso está ocorrendo no País? O que isso
denota? Qual o significado dessa manifestação? Como disse ontem
um dos juristas mais importantes do País, é importante entendermos
que estamos diante de uma organização pré-mafiosa, que é o PCC.
Essa manifestação do PCC é simplesmente uma reação que
demonstra o tamanho da organização do crime organizado em São
Paulo, apontando para uma situação falimentar do Estado, que
tivemos a oportunidade de perceber na discussão do referendo do ano
passado.

Quero falar da gravidade dessa situação e da necessidade de
mergulharmos no assunto, de entendermos isso, da oportunidade de
termos uma situação tão grave como essa para buscar caminhos
definitivos para a solução de um problema complexo - a segurança
pública no País.

Não se trata de questão nova. Em Minas, muito temos discutido a
respeito disso. Em 2001, fui Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e tivemos a oportunidade de estar no aglomerado Santa
Lúcia, em audiência pública, para debater o alto índice de
criminalidade nos três anos anteriores a 2001. Tive a oportunidade de
conhecer de forma mais aprofundada a realidade da violência em
Minas Gerais. Dizia-se, naquela época, que, em Minas, o problema
não era tão grave, mas, sim em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas,
se esses Estados andavam à frente, nós andávamos atrás, colados
nos mesmos problemas. Se não vivemos a mesma situação do Rio e
que São Paulo vive hoje, talvez vivamos a situação deles há 15 ou 20
anos atrás. A medida que aumenta a violência , nesses Estados,
aumenta a violência no Estado de Minas Gerais. E nesse momento
que surge o perigo. (- Lê:)

"Surge o oportunismo de certos grupos e sujeitos que se inserem na
questão defendendo medidas demagógicas, algumas contundentes,
as quais não têm o devido embasamento teórico ou empírico, por
exemplo, a defesa da pena de morte ou o endurecimento das penas
em geral.". Fazem isso como se fossem fórmulas milagrosas que
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resolvem o problema da insegurança e da violência no País.
Eu e o Deputado Sargento Rodrigues temos conversado a respeito

de que não podemos partidarizar essa discussão. Temos, sim, que
politizá-la. (- Lê:)

"A partidarização do problema, realizada de forma inadequada, pois
a questão repele essa postura, é inoportuna e, às vezes,
irresponsável, porque, em período pré-eleitoral, não se deve tratar de
assunto tão sério como mera peça de campanha, como instrumento
de influência na arena eleitoral.".

Essa situação é grave e solicita de todos nós o consenso e as
reflexões sobre quais são os problemas vividos pelo Estado brasileiro,
qual o compromisso dos Estados federativos, da União, dos
Municípios, nessa questão da violência. E preciso buscar pontos
confluentes e de consenso. A partidarização não nos levará a isso
nem à busca da unidade. O interesse é de todos. (- Lê:) "Há
necessidade, portanto, de, mesmo diante de uma situação tão grave,
dramática, tomar decisões maduras e planejadas.".

Faço referência à manifestação do Deputado Federal Fernando
Gabeira, que, diante dessa situação dramática, embarcou em um
avião em Brasília e foi a São Paulo conversar com o Governador
Cláudio Lembo. Para a nossa reflexão, Gabeira diz o seguinte: "E
preciso aproveitar esse momento para avançar antes que os ânimos
serenem, que a indignação se reduza e retomemos a habitual
tendência de empurrar as coisas com a barriga até o próximo drama,
as próximas mortes, a próxima manifestação de poder que o crime
organizado tem de aprisionar uma cidade pela imposição do medo e
da ameaça à vida.".

Um primeiro tópico seria a montagem de uma contra-ofensiva,
envolvendo polícias e Exército, para aproveitar as pistas, as armas
apreendidas e as informações das pessoas presas agora. O segundo
ponto seria o exame da possibilidade de se implantar um sistema
eletrônico para o monitoramento permanente dos presídios, com o
objetivo de prevenir rebeliões e levantes de ruas, orientados de dentro
das cadeias. E o caso de se analisar o custo e o benefício.

Há também alterações de atitudes indispensáveis a serem postas
em prática de imediato enquanto o tamanho do problema está vivo
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nas memórias. A inteligência, que sempre considerou segurança um
tema menor, precisaria mergulhar nele como objeto de estudo, e a
sociedade, pôr em prática o seu poder de cobrança, não de forma
dispersiva, boa para aplacar consciências, mas insuficiente para
sacudir as estruturas, tirá-las da indolência e atacar o inimigo com
força à altura do seu poderio.

Não temos ainda um diagnóstico pronto, seja para o Brasil, seja para
Minas, seja para São Paulo, mas enxergamos dois grandes pilares.
De um lado, temos a questão da impunidade, que revela à sociedade
a incapacidade de um Estado em contrapor-se ao crime. E a falha da
repressão à violência e à criminalidade, que se reflete na
desorganização do aparelho estatal, em sua produtividade baixa e, em
alguns casos, na falta de planejamento. Nesse contexto o criminoso
fica à vontade, porque sabe que, a par de um simulacro de defesa
social estatal em ação, ele, criminoso, terá ampla liberdade de ação.
Aí fazemos uma pergunta, Sr. Presidente e Srs. Deputados: está o
Estado de Minas Gerais ou qualquer outro Estado preparado para
uma ação de investigação e combate à criminalidade com a eficiência
e a inteligência que se exige? Entendemos que não.

De outro lado, temos a questão do "apartheid" social instalado no
Brasil. Trata-se da fonte que abastece o crime. E o fosso social que
conduz nossos jovens ao crime, ceifando suas vidas em idade
precoce, na grande maioria dos casos - como foi visto no Falcão -
Meninos do Tráfico. Urge que nossas políticas públicas,
especialmente as sociais, sejam mais efetivas e integradas. Uma
sociedade mais justa é requisito imperativo para o combate à violência
e à criminalidade. Só construiremos uma cultura da paz se,
concomitantemente, construirmos a solidariedade social.

De nada adiantará termos um melhor sistema policial, penitenciárias
mais modernas, 100% de eficácia no controle dos celulares, se não
tratarmos, nessa outra ponta do problema, de extinguir a fábrica de
violência e criminalidade gerada pela desigualdade social e pela
miséria.

No primeiro caso, trata-se de aperfeiçoar os meios de se reprimir o
crime naquela situação em que o agente já se perdeu. No segundo,
de se antecipar ao crime e, antes que o agente seja capturado pela
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criminalidade, que lhe sejam concedidas condições dignas de
existência.

De nada adianta, por exemplo, o que setores da polícia paulista têm
feito, praticando a vingança privada, a Lei de Talião, ou a aprovação
açodada de novas legislações. O perigo, aliás, é que, tomadas no
calor da hora, medidas como a de negociar com o tráfico prejudiquem
ainda mais o tratamento da questão.

E sob essa ótica que temos tentado trabalhar na Frente Parlamentar
em Defesa da Segurança Pública: de forma politizada, mas não
partidarizada; buscando soluções rápidas, mas não precipitadas;
priorizando um agir coletivamente priorizado e ciente da complexidade
do problema enfrentado.

Aliás, estamos trabalhando, desde o fim do ano passado, a fim de
realizar nesta Casa, com o apoio e a participação de diversas
entidades, do poder público e da sociedade, um seminário que deverá
tratar da segurança pública em nosso Estado, sob as mais variadas
óticas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos dar uma contribuição
séria à segurança pública em nosso Estado, discutindo, entre outros
temas, a organização do setor, sua política de recursos humanos, seu
financiamento, a participação da sociedade no setor. Além disso, as
possibilidades de se estabelecer, em âmbito nacional, um sistema que
permita o tratamento do problema nos termos do nosso pacto
federativo, melhor definindo as funções da União, dos Estados e dos
Municípios no campo da defesa social.

Com essa iniciativa, pretendemos contribuir para que o
planejamento, a organização da segurança pública e a busca da paz
social possam levar-nos a uma sociedade pacífica, justa e fraterna,
capaz de nos livrar, de fato, da violência e da criminalidade.

Sr. Presidente, queria terminar dizendo que, no ano passado, o
referendo nos trouxe uma • resposta da sociedade. Quando da
discussão do referendo, apoiamos o "sim" e o Deputado Sargento
Rodrigues coordenou o "não".

Nós dois e todos os demais Deputados desta Casa tivemos a
resposta da sociedade, que disse "não" para o desarmamento. Cabe
ao Estado a segurança dos cidadãos, e a sociedade deu uma nota
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baixíssima ao Estado brasileiro, em relação a sua proteção.
Entendemos isso com o referendo e, portanto, ao constituir a Frente
Parlamentar pela Segurança Pública e ao propor a realização do
seminário que se inicia em 12 de junho - a primeira descentralizada
será em Governador Valadares -, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais está dando um passo importante, aliás, está antecipando-se
aos fatos que aconteceram em São Paulo.

O Estado brasileiro e os mineiros devem aproveitar o momento para
discutir esses problemas e buscar soluções para uma questão tão
complexa. Com a participação de todos, encontraremos caminhos.
Eles não são fáceis, e, sozinhos, não conseguiremos encontrá-los. O
envolvimento de todos será uma forma de chegarmos a uma solução
mais eficiente e rápida. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a hora

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 61 Reunião Ordinária, realizada
em 17/5/2006, dos Requerimentos n2s 6.554/2006, do Deputado
Antônio Andrade; 6.557/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
6.56712006, do Deputado Leonardo Moreira; e 6.571/2006, dos
Deputados Antônio Andrade, Elmiro Nascimento e Paulo Piau; de
Política Agropecuária - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, realizada
em 16/5/2006, do Projeto de Lei n Q 3.091/2006, do Deputado Mauri
Torres, e dos Requerimentos n 2s 6.486/2006, do Deputado Doutor
Viana, e 6.524/2006, do Deputado Elmiro Nascimento; de Meio
Ambiente - aprovação, na 13 2 Reunião Ordinária, realizada em
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17/5/2006, do Projeto de Lei n2 2.261/2005, da Deputada Jã Moraes, e
do Requerimento n 2 6.584/2006, da Comissão de Direitos Humanos; e
de Turismo - aprovação, na 10 Reunião Ordinária, realizada em
171512006, do Requerimento n 2 6.561/2006, do Deputado Doutor
Viana. (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Miguel Martini (2), em que solicita a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei n 9s 41 e 42/2003.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tratarei

de alguns assuntos de suma importância. Antes, porém, reforço as
palavras de V. Exa., que fez elogios em relação à atividade da Vale do
Rio Doce em todo o País e especialmente em nosso Estado, onde
proporcionou emprego, renda e está ampliando investimentos.
Parabenizo-o pelo pronunciamento. Referendamos o trabalho
importante da empresa nos setores desenvolvi mentistas e sociais.

Ressalto a situação caótica por que passam a agricultura e o
agronegócio no Brasil. No ano passado, mais de 3.000.000ha
deixaram de ser cultivados pelo desestímulo para investimentos no
setor. Neste ano, os agricultores estão, mais uma vez, sem
perspectiva de melhoria na comercialização de seus produtos e
deixam de plantar mais de 2.000.000ha. Como bem alertou o
Deputado Paulo Piau, a situação é preocupante, pois sabemos da
importância do produtor rural no abastecimento da cidade. O campo
alimenta a cidade. Solidarizamo-nos com os produtores rurais de todo
• País, dada a fase obscura e caótica por que passam a agricultura e
• agronegócio.

Rendo minhas homenagens à nossa Carmen Lúcia Antunes Rocha,
mineira e Procuradora. Com alegria, assistimos à aprovação de seu
nome para ocupar a vaga deixada pelo Ministro Nelson Jobim, no
Supremo Tribunal Federal, com louvor e unanimidade, por todos os
membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para
nós, isso é motivo de orgulho e satisfação, além de reconhecimento
do exemplo de vida, trabalho, dedicação e do caráter de uma pessoa
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que tem mostrado, em sua trajetória, a grandeza da mulher mineira e
sua competência como Procuradora e, agora, no STF.

Para terminar, lembro uma colocação do colunista Nairo Alméri, no
jornal "Hoje em Dia", de 16 de abril, em que reclama da falta de
segurança dos Bancos 24 Horas. Eles têm uma porta que deveria ser
aberta com cartão magnético, mas a maioria está sempre estragada e
aberta, expondo os clientes. Isso é um absurdo. Os bancos cobram
tanto pela prestação de serviços, são os que têm mais lucro no País,
mas não são capazes de dar segurança aos que usam o Banco 24
Horas, que ficam sujeitos à violência. Ainda com relação à segurança,
há a questão da clonagem de cartões.

Além disso, os bancos não pagam o ISS às Prefeituras. Isso deve
ser registrado, pois é um absurdo e prejudica o desenvolvimento, ao
invés de colaborar com o progresso das cidades em que atuam. Isso
demonstra como os bancos têm ganância de lucro. Faço essa
reclamação em nome de todos os cidadãos dos Municípios mineiros
em que os bancos não pagam o ISS. Obrigado.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, não tive a oportunidade de
apartear o Deputado Edson Rezende nem o Deputado Sargento
Rodrigues. Como membro da Frente Parlamentar em Defesa da
Segurança Pública, devo dar continuidade às preocupações
apresentadas. Estamos vivendo um momento extremamente grave no
País. Talvez as pessoas não percebam a dimensão do que está em
curso, um atentado ao Estado como instituição. O que está em curso
é um atentado às instituições democráticas e à existência da estrutura
do Estado brasileiro. Nessa hora, é uma inconseqüência e uma
irresponsabilidade introduzir qualquer elemento de polarização
partidário-eleitoral.

Necessitamos criar uma mobilização nacional em defesa da
segurança pública e apresentar à sociedade brasileira a integração, a
união, a incorporação de todas as instituições nos âmbitos da União,
do Estado, do Município e da sociedade civil.

E um absurdo que, nessa hora em que o cidadão se sente
tragilizado quanto à possibilidade de caminhar pelas ruas - ontem, em
São Paulo, e saberá Deus quando será em Minas, espero que
nunca -, isso seja tratado como qualquer tipo de tentativa de culpar o
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governo federal, estadual ou municipal.
Precisamos criar esse sentimento de mobilização nacional. Mais do

que sentimento, uma estruturação, para que possamos responder em
toda linha. Não podemos deixar avançar o grau de organização da
criminalidade no País. Não nos referimos ao crime gerado no ventre
da miséria, nem aos pequenos furtos ou à utilização de crianças
nessa situação. Referimo-nos ao crime organizado, que deve ser
respondido com o aperfeiçoamento e o aparelhamento das
instituições, com a criação de uma estrutura penitenciária e com a
integração das diversas instituições policiais, para que o aparato
repressivo do País seja dedicado, única e exclusivamente, com a
veemência necessária, ao crime organizado.

Esse crime organizado se apóia nas fissuras, nas fragilidades
institucionais, na prevaricação dos agentes públicos, e sai livremente
usando telefone, passando recados e apropriando-se de depoimentos
sigilosos, realizados numa CPI do Congresso.

Portanto, insisto com os Deputados integrantes da Frente
Parlamentar em Defesa da Segurança Pública para tentarmos superar
todas e quaisquer divergências, todas e quaisquer idéias para
alternativas fantásticas e fantasiosas. Precisamos nos unir, sobretudo
num encontro que se realizará em setembro, numa plataforma de
mobilização estadual e nacional, para enfrentarmos os diferentes
desafios. Esperamos que o Estado brasileiro, a democracia brasileira,
o cidadão - homem e mulher -, tão sofrido, que caminha nas ruas
deste nosso país, possa ter a certeza de que o Estado e a sociedade
se unirão para defendê-lo e garantir-lhe a existência.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, cumprimento a
companheira Deputada Jô Moraes por suas palavras. Aliás, ela é
minha companheira, do Deputado Edson Rezende, da Deputada
Maria Tereza Lara e de tantos outros Deputados que compõem a
Frente Parlamentar da Segurança Pública aqui, em Minas Gerais.

Quero lembrar um dos episódios que muito me marcou durante a
última década. Infelizmente as autoridades, os grandes mandatários
do País só tomam providências mediante tragédias, e, mesmo assim,
costumam não as tomar.

Concordo plenamente com a Deputada. Já disse isso aqui. Não
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devemos polarizar debates entre partido "a' ou "b" ou ideologia
partidária. O problema é muito grave para que percamos tempo com
essa questão. Temos de tirar exemplo do que ocorreu no Estado
vizinho, onde tantas vidas foram sacrificadas. O problema está no
Estado vizinho, mas não podemos nos esquecer de que está no País
e que estamos sujeitos a tudo aquilo. Temos de nos precaver, de nos
unir. Fiz esse apelo na reunião da manhã, cujo Presidente era o
Deputado Rêmolo Aloise.

Para que as nossas memórias sejam reavivadas, esclareço que, em
2000, no Rio de Janeiro, ocorreram o seqüestro e o assalto no ônibus
174, em que uma professora morreu, vítima da ação desastrosa da
PM carioca. Na tentativa de revidar ao marginal, a PM acabou
errando.

Passados alguns dias, no calor das emoções, em que a grande
mídia cobrava veementemente ações, o governo federal vai a público
e anuncia o Plano Nacional de Segurança Pública. Esse plano
continha 30 pontos, dos quais apenas um foi adiante: a criação do
Fundo Nacional de Segurança Pública, que, até hoje, repassa
migalhas aos Estados.	 -

Quero chamar a atenção para não deixarmos a questão esfriar. E
por isso que o Presidente considera que estou insistindo no tema.
Realmente, nos últimos três dias, estou insistindo no tema e
continuarei, porque o massacre em São Paulo não pode ser
esquecido. Foram 41 servidores da área de segurança, agentes
públicos, concursados, pais de família, que pagaram seu tributo com
sangue.

Portanto, entendo que devemos olhar para São Paulo e lembrar
esse massacre, para que realmente possamos unir forças -
Deputados, governo do Estado, Judiciário, Ministério Público - e
avançar.

E óbvio que não podemos deixar esfriar o assunto, pois, no
momento em que a mídia deixá-lo de lado e diminuir sua divulgação,
os governos tratarão a matéria na mesma proporção.

Ou seja, se a mobilização ficar latente, como ocorreu no Senado,
onde se votou um pacote que já está sendo enviado à Câmara. O
governo já está baixando medida provisória para proibir o uso de
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celulares. E podemos avançar mais: na Receita Federal, com maior
aporte financeiro para a segurança pública; no Estado, com a criação
do fundo e com a vinculação de receita. Devemos avançar tanto no
Município quanto no Estado e na União. Bom seria, Deputado Fábio
Avelar, se houvesse um percentual constitucional para que o
Município, o Estado e a União pudessem contribuir, assim como há na
saúde e na educação.

Não adianta mais empurrar o problema. A população não quer que
percamos tempo com debates partidários e ideológicos; ela quer
propostas. Por isso fiz um forte apelo pela manhã, para que o
Deputado Mauri Torres pince alguns projetos de iniciativa de
Deputados e possamos fazer um mutirão para contribuir de forma
concreta. E isso que desejo do parlamento e que espero dos governos
federal, estadual e municipal. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Talvez, nesta
tarde, o Deputado Sargento Rodrigues tenha dado uma pista para
esclarecer aquilo que não estamos entendendo. Não entendíamos o
porquê da queda tão grande no repasse de recursos do Fundo
Penitenciário para a construção de novas penitenciárias. O documento
lido pelo Deputado Sargento Rodrigues talvez nos dê a pista do que
pensa o governo federal.

Faltam mais coisas, mudanças constitucionais. Há a proposta da
extinção da Justiça Militar Estadual. São várias propostas contidas em
um documento do governo federal, mas, especialmente, a de dar
outro tratamento à questão prisional, havendo mais cumprimento de
pena em regime aberto do que em regime fechado. E isso que
podemos ler nesse documento. Portanto, não há necessidade da
construção de mais unidades penais. Talvez isso explique a
diminuição de recursos.

Ontem, eu citava números, por exemplo, em 2003, o governo
estadual investiu R$30.000.000,00 na segurança, e o governo federal
repassou a Minas Gerais R$30.000.000,00; em 2004, o governo
estadual investiu R$51.000.000,00, e o governo federal repassou
R$17.000.000,00; em 2005, o governo estadual investiu
R$172.000.000,00 e o governo federal repassou R$9.000.000,00;
neste ano, temos previsão do investimento de R$192.000.000,00 pelo
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governo estadual e o governo federal até agora nada repassou, nem
um centavo.

E tentaram justificar, ontem, dizendo que ainda não houve a
execução orçamentária. Mas temos também o corte, pelo governo
federal, de R$14.000.000.000,00 no orçamento para este ano. E não
temos previsão para o repasse à segurança pública de Minas Gerais,
para seu sistema penitenciário. Talvez esse seja o motivo pelo qual o
governo federal não esteja repassando recursos para a construção de
novas penitenciárias. Ele não quer construir novas penitenciárias e
entende que, somente nos crimes violentos, os presos deverão
cumprir pena em regime fechado; quanto aos outros, deverão cumprir
em liberdade. E isso o que está escrito no documento lido pelo
Deputado Sargento Rodrigues.

Parece-me que essa é uma visão romântica dessa grave situação.
Vimos vários policiais mortos. Se passaram por isso policiais armados,
com os recursos de que dispõem, imaginem como está exposta a
população brasileira a essa situação, aos criminosos, que não têm
medo de dizer, diante das câmaras de televisão, que foram eles que
determinaram a morte dos policiais. Assumiram isso diante da
imprensa, confessando esse grave crime contra uma autoridade
estabelecida pelo povo brasileiro, os nossos policiais, responsáveis
pela nossa segurança.

Creio que este é o momento de discussão, de se levar a sério essa
questão. Temos de questionar esse documento. Se é isso o que o
governo federal está fazendo no Brasil, temos de questionar. Se é isso
o que está sendo feito, todos nós estamos sendo colocados em risco.
Aqui não vale considerar a questão partidária - o que foi muito bem
ponderado pela Deputada Jô Moraes -, como fez, ontem, o Ministro
das Relações Institucionais, jogando mais combustível nessa fogueira,
trazendo culpas. Se esse plano está sendo desenvolvido, podemos
imediatamente encontrar culpados pela falta de vagas no sistema
penitenciário. Mas queremos discutir o melhor para a população.

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 expecial de
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logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 11 a REUNIÃO ESPECIAL DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 11/5/2006

Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Fahim Sawan
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1 9 Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires -
Palavras da Sra. Kátia Liliane Alves Canguçu - Palavras do Deputado
Fahim Sawan - Palavras do Vereador Elias Murad - Palavras do
Subsecretário Cloves Eduardo Benevides - Palavras do Sr. Benedito
Scaranzi Fernandes - 2 9 Painel: Composição da Mesa - Palavras do
Padre Haroldo Joseph Rahm - Palavras da Sra. Ana Cecilia Petta
Roselli Marques - Palavras da Sra. Eloísa Lima - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Fábio Avelar - Elmiro Nascimento - Ana Maria Resende - Antônio

Genaro - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Fahim Sawan - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Maria Tereza
Lara - Paulo Piau - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 9horas, 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 2-Secretário "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 ciclo de
debates "Luta contra as drogas", cujo objetivo é discutir os problemas
relacionados ao uso de drogas, abordando a prevenção, o tratamento,
a reinserção social do dependente e o combate ao narcotráfico; e
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levantar subsídios para o aprimoramento das políticas públicas de
combate às drogas no Estado e para a atuação da Frente Parlamentar
de Luta contra as Drogas.

12 Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa
as Exmas. Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes; Kátia Liliane Alves Canguçu,
Coordenadora Executiva do Programa de Educação Afetivo-Sexual,
representando a Secretária de Estado de Educação, Vanessa
Guimarães Pinto; os Exmos. Srs. Vereador Elias Murad, Presidente da
Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas - Abraço -, representando o Presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, Vereador Silvinho Resende; Cloves Eduardo
Benevides, Subsecretário Antidrogas da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes; Benedito Scaranzi Fernandes,
Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de
Saúde; Coronel César Romero Machado Santos, representando o
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Hélio
dos Santos Júnior; Jader Pinto Lucas Gomes, Delegado Regional de
Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal; e Aloísio Andrade,
Presidente do Conselho Estadual Antidrogas; os Revmos. Srs. Padre
Haroldo Joseph Rahm, Presidente da Federação Brasileira de
Comunidades Terapêuticas; e Pastor Vánio de Oliveira, Presidente da
Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil; e o
Exmo. Sr. Deputado Fahim Sawan, Presidente da Frente Parlamentar
de Luta Contra as Drogas, da Comissão de Administração Pública
desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este evento.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença da Exma. Sra. Rosane

Marques, Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - Utramig.

Palavras do Sr. Presidente
As notícias sobre mortes de pessoas inocentes - crianças,

adolescentes, trabalhadores, pais e mães de família -, decorrentes de
confrontos entre gangues de traficantes, já se tornaram corriqueiras
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em nosso país e envolvem, principalmente, as populações mais
pobres dos grandes centros urbanos.

Da mesma forma, freqüentemente os meios de comunicação nos
põem em contato com crimes hediondos, praticados até entre pessoas
do mesmo núcleo familiar, e diversas outras tragédias por trás das
quais se pode identificar como elemento causador ou facilitador o uso
exacerbado de drogas.

Menos divulgados e menos impactantes, outros dramas humanos,
como o desenvolvimento de doenças, a incapacidade para o trabalho,
os comportamentos agressivos, a alienação, a angústia, os estados
depressivos, o preconceito e a dificuldade de convívio social,
provocados pelo consumo de drogas, atingem milhares de pessoas de
todas as classes sociais.

Impulsionado, de um lado pela curiosidade, pelos efeitos
psicotrópicos e pela dependência e, de outro, pelo lucro fácil obtido
pelas pessoas envolvidas na produção e distribuição, o consumo de
drogas vem crescendo gradativamente no País, em um processo de
demanda fortemente estimulado pela expansão da oferta.

Todos nós sabemos que os produtos que circulam nesse mercado
não estão disponíveis apenas nos QGs do tráfico, instalados em
pontos clandestinos: podem ser encontrados facilmente nas ruas, em
bares, em festas e até em portas de escolas, oferecidos sem
constrangimento a crianças e adolescentes.

Relacionando todos esses elementos, podemos afirmar que
estamos diante de um grande e complexo problema, que deve ser
abordado em seus múltiplos aspectos: econômico, social, psicológico,
familiar e educativo, envolvendo as instituições de saúde, o aparato
policial, o-sistema jurídico, o de ensino, os governos e a população
como um todo.

O enfrentamento desse problema exige um esforço conjunto,
ancorado em estudos, pesquisas, debates, conscientização e
disseminação de informações, com vistas a ações preventivas contra
o uso de drogas, ao tratamento adequado do usuário, à reinserção
social do dependente e ao combate ao narcotráfico.

O objetivo do cicio de debates que estamos iniciando é justamente
discutir o assunto em seus vários aspectos, em suas várias
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abordagens, visando subsidiar o aprimoramento das políticas públicas
voltadas para o setor, assim como o trabalho da Frente Parlamentar
de Luta contra as Drogas, desta Casa Legislativa.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que
colaboraram para a realização deste evento, especialmente à
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, às entidades de
apoio, às autoridades componentes da Mesa, aos ilustres
expositores - especialistas, estudiosos e profissionais ligados ao
tema - e a todos os demais presentes.

Estamos certos de que, trocando experiências, discutindo e
analisando abertamente as questões apresentadas e ajudando a
divulgar as informações pertinentes, estaremos contribuindo para
reduzir as dimensões de um problema que, direta ou indiretamente,
atinge a todos nós. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Assembléia

no exercício da Presidência, caros componentes da Mesa, que
cumprimento na pessoa do Dr. Elias Murad, grande símbolo da luta
antidrogas em Minas, com repercussão em todo o Brasil, caros
participantes deste evento, Srs. Deputados, demais autoridades,
representantes da academia, representantes da sociedade civil, tantos
parceiros nessa luta.

Inicialmente, manifesto minha grande alegria em participar deste
evento pela Sedese, saudando a iniciativa da Assembléia, que tem
grande importância. Comentava com Ana Cecília, no Salão Nobre,
que a Assembléia exerce um papel fundamental na medida em que
constrói um palco extremamente bem-estruturado para que os
diversos atores entrem em cena e mostrem os acertados caminhos
para que possamos conseguir bons resultados em uma tarefa
extremamente grave, que é a de conter a questão da droga em Minas
e também no Brasil. Sabemos que a droga é algo que perpassa para
além da territorialidade e ultrapassa fronteiras com muita facilidade.

Não vim para discorrer sobre as tecnicalidades que o tema envolve,
até porque estão presentes grandes expressões da academia, uma
delas a Dra. Cecília. Temos grandes conhecedores da matéria, como
o Dr. Murad, nosso Subsecretário de Drogas, os representantes dos
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com o tema. Vim trazer a palavra de compromisso da Secretaria de
Desenvolvimento Social e um pouco do que é nossa percepção de
vida em relação a essa grande luta.

Lembro-me de uma fábula em que a cena era um grande incêndio
extremamente arrasador, em que a floresta ia embora. Enquanto isso,
um pardalzinho, em idas e voltas reiteradas, levava no bico alguma
gotinha d'água para enfrentar o incêndio. Logo, os companheiros
perguntaram: "O que é isso? Você sabe que não é possível conter
essas chamas". E ele dizia: "Quero continuar. Vou e volto sem parar,
porque estou só fazendo minha parte".

Acho que é uma luta muito pesada, é uma luta difícil. Todos sabem
que estamos sob o fogo cerrado do crime organizado, e esse fogo
cerrado está potencializado pelas mazelas que o sistema cuidou de
assentar durante longos anos, mas temos o que fazer.

E muito bom vermos a Assembléia nessa linha de responsabilidade
social, nessa linha de construção de políticas públicas que possam
trazer resultados. A nossa Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes é responsável, no Estado, pela articulação da
construção, pela gestão da política pública contra drogas. E evidente
que não é um papel solitário. E uma luta que precisa de muitos
parceiros. Precisamos de um verdadeiro exército para combater uma
questão tão grave na sociedade.

Quero dizer da disposição da Secretaria em se abrir, cada vez mais,
para receber as grandes contribuições. A Academia tem contribuição,
a Assembléia tem contribuição extremamente relevante. E ela tem
mostrado isso, não só pela Frente Parlamentar Antidrogas, mas pela
posição cada vez mais construtiva em nos possibilitar, como órgão
legislativo, a adequada legislação para que, no plano de gestão, a
Secretaria possa desenvolver suas ações.

Não posso deixar de trazer um testemunho muito importante. Temos
à frente da política antidrogas da Secretaria o Dr. Cloves Benevides,
que é uma figura muito diferente. Certamente, vocês terão
oportunidade de conhecê-lo mais de perto e sondar a sua grande
generosidade. E uma pessoa que traz uma marca fundamental, que é
a legitimidade para estar nessa luta. Ele vem dessas mazelas, mas as
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superou todas. Ele vem dos morros e vem de lugares que não
conhecemos. É com essa legitimidade que ele se integra. Não tem o
menor problema para fazer interlocução. E extremamente competente
na Academia, na sociedade civil, no ambiente político. Ele é um
exemplo e é de uma determinação que temos que louvar. Gostaria de
pedir uma salva de palmas para ele, porque, antes de termos apenas
um auxiliar na política pública, temos um verdadeiro agente que
nasceu nesse meio, que conhece a pressão e a força da droga. Por
isso mesmo ele tem a força para construir. E o que ele está tentando
fazer: construir.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes
aplaude a iniciativa e o esforço de tantos parceiros. Podem contar
conosco naquilo que é próprio da Secretaria, que é desenvolver suas
atividades, a sua gestão. Parabenizo pela iniciativa e passo a palavra,
nesse diálogo tão rico, para que os outros interlocutores possam
participar. Estarei atenta e sempre aprendendo. Sou desta Casa, e
todos sabem que caminhamos aprendendo e abrindo o coração, a
alma e a inteligência à contribuição que a sociedade traz. A cada dia
aprendemos com a construção que estamos fazendo pela lado
democrático, pelo lado da participação, da cidadania. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Katia Liliane Alves Canguçu
Bom-dia a todos, ao Presidente, aos demais componentes da Mesa,

aos Deputados e aos presentes.
Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar desta

discussão tão atual. Como representantes da educação, não
poderíamos deixar de participar deste momento de reflexão e de
discussão, para verificarmos as possibilidades de contribuirmos com a
questão como instituição formal.

Quando falamos em educação, não podemos ater-nos somente
àquela tradicional educação formal, que seria a transmissão dos
conteúdos da carga horária a nossas crianças e adolescentes que
fazem parte do universo das nossas escolas. Temos de pensar mais
além, ou seja, na formação biopsicossocial dessas crianças e
adolescentes.

Estou aqui como coordenadora de um dos programas da Secretaria
de Educação. Trata-se de uma política pública de prevenção. Apesar
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de a temática central ser a educação afetivo-sexual, não podemos
desvinculá-la da questão do uso indevido das drogas, da gravidez não
planejada e das contaminações por doenças, seja pela não-
informação, seja pela influência de grupos externos.

Sabemos que o Estado de Minas Gerais é praticamente um País,
pois verificamos que todas as situações existem em suas diversas
regiões, como a questão da violência, da exploração da criança e do
adolescente e da utilização dos nossos alunos como membros do
tráfico.

Em relação à prevenção, a nossa preocupação é promover a
reflexão e a discussão em sala de aula. Os nossos educadores têm de
abordar o assunto, já que está do lado de dentro das escolas e não
mais do lado de fora dos seus muros. Trabalhamos com a política de
formação dos educadores, para que tenham subsídios para discutir de
forma clara, transparente e confiante essas temáticas que envolvem o
mundo dos nossos adolescentes.

Temos a grande esperança de fortalecer aqui e em outros eventos a
parceria com as outras secretarias, principalmente com a Secretaria
de Saúde e com a Sedese, com as quais já temos alguma
aproximação, para que as nossas ações não fiquem isoladas e sejam
complementares às de todas as instituições que pudermos abraçar,
pois o aluno não é da escola nem Município, ele é um cidadão do
nosso Estado.

Para que possamos discutir e trabalhar com esses alunos de forma
a conscientizá-los, não podemos estar sozinhos. Quando se fala em
prevenção, não podemos mostrar apenas o lado contra. Temos de
proceder a uma prevenção para que esse aluno e o educador façam
uma reflexão e adotem uma nova postura. Com esse objetivo,
propusemos esse espaço de reflexão e de discussão, para que tanto
os educadores quanto os alunos reflitam sobre a questão e procedam
a uma prevenção efetiva por meio de mudanças de postura.

Temos a inteira confiança em que, com essa possibilidade, que até
então não era tão aberta em nossas escolas, e com o fortalecimento
das ações com os parceiros que desejam juntar-se a nós nessa nova
forma de trabalhar, conseguiremos bons resultados.

Pretendemos que nossos alunos sejam multiplicadores na região em
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que vivem, porque eles passam cinco horas do dia conosco, mas, nas
horas restantes, ficam no seu núcleo familiar e em sua comunidade.
Que cada um seja transmissor de nossas discussões com seus
colegas, sua família e sua comunidade.

Novamente agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos.
Obrigada.

Palavras do Deputado Fahim Sawan
Bom-dia a todos. E uma honra ter o Deputado Fábio Avelar, que

também faz parte da Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas,
presidindo o ciclo de debates nesta manhã.

Cumprimento a Secretária Maria Coeli Simões Pires, cuja Secretaria
instalou a Subsecretaria Antidrogas do governo do Estado de Minas
Gerais; a Dra. Kátia Liliane Alves Canguçu, representando a
Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães Pinto, a
quem parabenizo pelo trabalho que vem fazendo na Secretaria,
principalmente o de implantação da Escola Viva, Comunidade Ativa,
escola de tempo integral que procura atrair as crianças para
continuarem na escola após o período letivo. Essas escolas têm
realmente atraído crianças, competindo com as ruas e suas mazelas.
Em Belo Horizonte, o programa está amplamente implantado e já
chega ao interior. Tenho a honra de dizer que, por Uberaba, foram
lançadas 13 escolas de tempo integral. Muito me alegra ver minha
cidade encabeçar um projeto-piloto dessa natureza, o que, aliás, foi
promessa do Governador Aécio Neves.

Cumprimento o Vereador Elias Murad, Presidente da Abraço,
representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
E uma alegria ter conosco esse grande mestre, grande ícone da luta
contra as drogas no Estado de Minas Gerais. Ele tem participação
efetiva no governo, porque, por seu intermédio, houve a formação da
Subsecretaria Antidrogas, a primeira no território nacional.

Cumprimento o Subsecretário Antidrogas, Dr. Cloves Eduardo
Benevides, cuja presença também muito nos alegra na abertura deste
ciclo de debates. Dá-nos segurança tê-lo como parceiro nas ações da
Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas. Por intermédio da
Subsecretaria que ele coordena e dirige, o Estado tem avançado
nessa luta tão desigual. Agradecemos especialmente à sua
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assessoria, que, com a assessoria da Casa, trabalhou na organização
deste evento.

Agradeço a presença do Superintendente Benedito Scaranzi
Fernandes, e a oportunidade de juntos discutirmos as políticas
públicas de combate às drogas e, sobretudo, as políticas de
tratamento. O Dr. Benedito, médico que é, com certeza falará de como
nosso Estado tem lidado com o tratamento de nossos pacientes.

Cel. César Romero Machado Santos, representando o Comandante-
Geral da PMMG, Cel. Hélio dos Santos Júnior, ressaltando a grande
participação da PM não só na repressão e na diminuição do tráfico de
drogas, mas também na prevenção, principalmente com o Proerd, que
tem sido um grande multiplicador em todo o Estado; Jader Pinto Lucas
Comes, Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado da
Polícia Federal; Aloisio Andrade, Presidente do Conselho Estadual
Antidrogas, que tem sido um grande parceiro nessa luta em todo à
Estado, principalmente no que tange ao estabelecimento de políticas
públicas e ao oferecimento de um plano de combate às drogas para
Minas Gerais; Pe. Haroldo Joseph Rahm, Presidente da Federação
Brasileira de Comunidades Terapêuticas; e Pastor Vânio de Oliveira,
Presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas
do Brasil.

Cumprimento ainda a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados
João Leite, Doutor Ronaldo, Doutor Viana, Célio Moreira, Jayro [essa
e Weliton Prado, agradecendo a presença de todos.

Hoje, indiscutivelmente, as drogas são a grande mazela da
humanidade, grassando de forma indiscriminada, com conseqüências
danosas para o futuro das novas gerações.

A união de diversos setores da sociedade na busca por aprimorar as
políticas públicas de combate aos entorpecentes é mais um grande
passo para se alcançar uma solução para esse problema de saúde
pública, que é global. De acordo com a OMS, aproximadamente 10%
das populações dos centros urbanos consomem abusivamente
substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de
instrução e poder aquisitivo.

No mundo, o comércio ilegal de drogas envolve aproximadamente
US$400.000.000.000,00 por ano, segundo a ONU; são gastos
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US$25.000.000.000,00 em repressão e prevenção aos entorpecentes
e consumidos 6 bilhões de pap&otes de cocaína no mesmo período.

No Brasil, as estatísticas mostram que apenas 30% dos
dependentes que procuram tratamento conseguem deixar o vício por
completo. Números do Centro de Acolhimento S.O.S. Drogas, ligado à
Subsecretaria Antidrogas da Sedese, mostram um quadro
preocupante: segundo o órgão, em Minas Gerais os usuários
começam a consumir drogas aos 15 anos de idade, em média, sendo
que a maioria, mais de 70%, inicia o consumo entre 12 e 17 anos de
idade, e cerca de 10% com menos de 11 anos de idade. Os dados
apontam ainda que 24% dos usuários de drogas tiveram o tabaco
como início do vício. A maioria deles tem baixa escolaridade -
somente 1,9% possuem o 3° grau completo.

Os maiores motivos apontados para o início do uso de drogas são:
influência, em primeiro lugar, seguido de curiosidade e problemas
familiares, que estão em terceiro lugar. Na idade adulta, as pessoas
começam a sentir mais os prejuízos causados pelo uso da droga, e as
convicções dos adolescentes "de que nada de ruim vai me acontecer"
e "eu paro de usar quando quiser", nessa idade, caem por terra.

Sabemos que as campanhas de prevenção contra o uso de drogas
no Brasil têm até avançado. Tanto o poder público quanto
organizações não governamentais atuam em uma das frentes dessa
famigerada cadeia, ou seja, de conter o uso de drogas tendo como
foco o usuário. Entretanto, esses mecanismos não são suficientes
para inibir a avalancha de oferta, fruto do fornecimento do
narcotráfico, muito organizado e consolidado como instância paralela
de poder no nosso país.

Os grandes contrastes sociais que se acentuam cada vez mais com
a inevitável globalização possibilitam para muitos, como única
expectativa de vida e sobrevivência, o mundo do tráfico. O exército de
marginalizados e excluídos se avoluma e ganha força com
contingentes inesgotáveis ao seu aliciamento.

Precisamos voltar os olhos para as vítimas desta terrível perversão.
Discriminadas, aprofundam-se no consumo, sendo presas fáceis do
narcotráfico que, além de tê-los como clientes, os induz a colaborar
para o crescimento dessa indústria como seus agentes, sem opção
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alguma de outro tipo de sobrevivência na crueldade que se instala
neste país.

Nesse sentido, deve-se reconhecer o importante papel que
desempenham as comunidades terapêuticas. Em Minas Gerais
existem aproximadamente 300 comunidades terapêuticas,
organizações não governamentais que auxiliam no tratamento de
dependentes de álcool e de outras drogas, que acolhem cerca de 27
mil dependentes químicos.

A Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas, ao propor este ciclo
de debates, reafirma sua atuação em sensibilizar órgãos e entidades
públicas e privadas a engajar-se em atividades antidrogas. Traz mais
uma vez para a Assembléia Legislativa a missão de debater e propor
alternativas que reforcem a prevenção e o combate às drogas no
Estado.

Com o envolvimento e a participação dos órgãos do Estado
pertinentes ao assunto tratado, aqui representados pela Subsecretaria
Antidrogas e por diversas entidades civis e não governamentais,
estaremos, sem dúvida alguma, dando uma grande contribuição para
o fortalecimento de políticas públicas e sociais para aprimorar e
intensificar o trabalho na luta contra as drogas.

Parabenizo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do
Estado, neste momento representado pela Sedese, pela Secretaria de
Saúde, pela Secretaria de Educação e pela Subsecretaria Antidrogas.
Parabenizo a luta, a implantação e, principalmente, a coragem de
nosso Estado em encarar esse problema de frente. Parabenizo todos
os Deputados que compreenderam a necessidade de instalar a Frente
Parlamentar de Movimento contra as Drogas, que tem trabalhado
substancialmente em dois orçamentos. Pudemos dedicar parte dos
recursos do orçamento deste Estado para a ajuda no combate às
drogas, às comunidades terapêuticas e à prevenção que se deve
fazer neste Estado.

Essa iniciativa do governo de Minas vem sensibilizando todo o
território brasileiro. Tivemos várias vezes a presença do Secretário
Nacional Antidrogas, que com todos nós estabelece e desenvolve
essa política, sendo um grande parceiro. Quero ressaltar que, se não
fizermos com que essa luta se torne cada vez mais multiprofissional,
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com múltiplas atividades e com outros atores, não conseguiremos
organizar-nos devidamente.

Ressalto mais uma vez a presença do Prof. Elias Murad, inspirador
de todo esse trabalho, assim como a presença de Cloves Benevides.

Parabenizo as comunidades terapêuticas e agradeço o trabalho que
têm feito não só para o Estado de Minas Gerais, mas para os
mineiros, a quem os senhores dão condições de serem reinseridos na
sociedade.

Agradeço às Polícias Civil, Federal e Militar, ressaltando que, se o
crime está organizado, temos a obrigação de também nos organizar.

Agradeço à assessoria desta Casa, na pessoa do Juscelino.
Ressalto a importância dessa assessoria e seu profissionalismo no
que tange principalmente à organização deste evento, à Subsecretaria
Antidrogas, às comunidades terapêuticas e a todos os que
participaram das reuniões prévias.

Agradeço aos amigos do meu gabinete, aqui representados pela
Juliene. Deixo um grande abraço a todos os que nos ajudaram na
formalização deste evento e a todos os palestrantes que aceitaram
nosso convite. Deixo um grande abraço à Dra. Ana Cecilia, ao Pastor
Welington e ao Ronaldo Viana. Agradeço a todos os jovens presentes.
Desejo que, com a graça de Deus, este dia seja muito proveitoso e
que saiamos daqui com a mente mais esclarecida, com a alma mais
lavada e, principalmente, com o espírito renovado para continuarmos
nessa luta.

Palavras do Vereador Elias Murad
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente desta Casa,

representando o Presidente Mauri Torres, em cuja pessoa saúdo
todos os parlamentares presentes; Sra. Secretária Maria Coeli, a
quem faço uma saudação especial e por cujo intermédio saúdo todas
as mulheres presentes a este evento; Deputado Fahim Sawan, grande
amigo e Presidente da Frente Parlamentar de Prevenção do Abuso de
Drogas; meu caro amigo Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário
Antidrogas, que nos substituiu na subsecretaria quando saímos para
disputar o cargo de Vereador em Belo Horizonte há um ano e meio
aproximadamente; demais membros que compõem a Mesa;
autoridades; meus amigos e minhas amigas.
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São tantos os que deveria saudar que me perco, muitas vezes, ao
citar os nomes. Mando um abraço carinhoso a todos os presentes.

Não era minha intenção fazer um pronunciamento. Ao chegar, me
perguntaram se gostaria de falar. Perguntar a um político se deseja
falar é uma redundância. Evidentemente, respondi que sim. Dizem
que não posso ver um microfone ou um gravador perto de mim que
imediatamente concedo uma entrevista ou faço um pequeno
pronunciamento. Isso me levou a aceitar o convite para dizer algumas
palavras.

Certa vez - uma coincidência interessante -, eu estava saindo do
gabinete do então Ministro da Justiça, lbrahim Abi-Ackel, atual
Deputado Federal e Secretário em Minas Gerais, onde havia ido para
propor a criação dos Conselhos Estaduais Antidrogas. Ibrahim Abi-
Ackel criou o Conselho Federal de Entorpecentes - Confen -, que foi o
primeiro órgão do País nessa área. O ex-Ministro me perguntou o que
mais eu poderia fazer em prol desse setor. Propus-lhe que sugerisse
aos Governadores a criação de Conselhos Estaduais Antidrogas. A
minha sugestão foi aceita.

Estava justamente saindo de seu gabinete, quando um jovem
repórter, com um gravador na mão, correu em minha direção e
perguntou: "O senhor tem alguma novidade?". Ora, perguntar para
mim se tenho novidades? Concedi logo uma entrevista sobre drogas.
O repórter, admirado, me perguntou: "Senador, por que o senhor sabe
tanto assim sobre drogas?". Respondi: "Senador, que Senador?". Ele
disse: "O senhor não é o Senador Antônio Carlos Magalhães?". Dizem
que me pareço com ele. Respondi: "Não, sou o Deputado Elias
Murad". O repórter indagou: "Então, o senhor não é o Toninho
Malvadeza?". Respondi: "Não, sou o Murazinho Ternura". Esse fato
ocorreu, por uma coincidência muito curiosa, no dia em que propus ao
Ibrahim Abi-Ackel a criação dos Conselhos Estaduais Antidrogas. Hoje
todos os Estados possuem esses Conselhos, iniciativa do ex-Ministro,
por sugestão nossa.

Minhas amigas e meus amigos, é uma grande satisfação estar aqui
presente. Faço uma saudação especial, na pessoa da Secretária
Maria Coeli, às mulheres presentes neste Plenário. Estamos
percebendo que, cada vez mais, as mulheres estão participando do
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setor político nacional. Isso é muito bom. Votamos uma lei - quando
era Deputado Federal - estabelecendo que as mulheres deveriam
representar, naquela época, 20% dos candidatos a cargos públicos,
por eleição. Hoje esse índice subiu para 30%. E muito importante a
participação da mulher, que, certamente, irá colaborar muito nessa
área.

Lembro-me de uma história que contam a respeito de um dos
homens mais poderosos do mundo. Naquela época, BilI Clinton era
até Presidente dos Estados Unidos. Dizem que ele estava em férias
na sua cidade natal, Little Rock, junto com sua mulher, que exercia e
ainda hoje exerce influência muito grande em sua orientação política.
Hillary Clinton era realmente uma mulher muito participativa, tanto que
hoje é Senadora pelo Estado de Nova lorque. Nessa viagem de férias,
pararam em um posto de gasolina para abastecer o carro. Quando os
viu, o dono do posto correu para atendê-los. Durante alguns minutos,
conversou com bastante cordialidade com a primeira-dama do país.
Terminado o serviço, quando saíram, Hillary comentou com o
Presidente Clinton: "Você sabia que fui namorada do dono deste posto
de gasolina antes de casar-me com você?". Clinton respondeu: "Pois
é, se você se tivesse casado com ele, hoje seria a simples mulher de
um dono de posto de gasolina". E Hillary respondeu: "Não, ele seria o
Presidente dos Estados Unidos".

Realmente, percebemos a grande influência que a mulher exerce a
cada dia no nosso meio. Nessa área da prevenção do abuso de
drogas, sua participação é bem-vinda, é extraordinária, e pode ser
extremamente benéfica, particularmente para os usuários.

Termino, meus amigos, lembrando uma frase de D. João Resende
Costa, então Arcebispo de Belo Horizonte, ao comentar, certa vez, a
sociedade atual, consumista, altamente tecnicista e tecnocrata, que
valoriza mais a máquina que o homem, mais a máquina que a
humanidade. Em seu artigo, ele argumenta que, se o indivíduo vai
comprar um relógio de pulso e vê escrito no verso "Made in
Switzerland" - "Feito na Suíça" -, logo pensa que deve ser um bom
relógio, por causa da tecnologia de relógios daquele país e, se pode,
ele o adquire. O mesmo acontece se vai comprar um televisor e está
escrito no verso "Made in Germany" - "Feito na Alemanha". 0
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raciocínio é o mesmo, e, se pode, ele adquire o produto. Quando vai
comprar um transistor, pode estar escrito "Made in Japan" - 'Feito no
Japão" -' o que remete à elevada tecnologia japonesa nessa área.
Nos computadores, pode estar escrito "Made in USA", "United States
of America". D. João termina ponderando que nós, como cristãos,
deveríamos ver na face de um usuário de drogas escrito de forma
bem nítida "Made by God" - "Feito por Deus". Muito obrigado.

Palavras do Subsecretário Cloves Eduardo Benevides
Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar, neste ato representando o

Presidente Mauri Torres na condução dos trabalhos; Sra. Secretária
Maria Coeli, da Sedese, à qual é subordinada a Subsecretaria
Antidrogas; Deputado Fahim Sawan, Pe. 1-laroldo; nosso Presidente
Dr. Aloísio Andrade; Pastor Vánio, Presidente da Federação Brasileira
das Comunidades Terapêuticas Evangélicas; Dr. Benedito, nosso
companheiro da Secretaria de Saúde - aliás, temos tido alguns
problemas com ele; por causa da proximidade das nossas equipes,
em determinados momentos temos confundido a quem de fato está
vinculada a Secretaria, tamanha a cooperação da estrutura da
Subsecretaria da Sedese com as ações da Secretaria de Saúde e a
reciprocidade desta para com as ações da Subsecretaria Antidrogas
da Sedese -; Prof. Elias Murad, responsável por toda essa nossa
trajetória - como muito bem disse o Deputado Fahim Sawan, não
estaríamos aqui se em 1983 o Prof. Murad não estivesse lá, junto ao
então Ministro da Justiça, Deputado Federal lbrahim Abi-Ackel,
cobrando e efetivamente propondo ações que, naquele momento,
eram entendidas apenas como militância pessoal de alguém que,
sozinho, propagava o discurso no território brasileiro, e que hoje são
entendidas como política pública, que precisa ser referenciada e
respeitada como algo que começou na trajetória de luta, de garra do
Prof. Murad, que muitos de nós presenciaram -; Kátia, Coordenadora
do nosso Programa de Educação Afetivo-Sexual da Secretaria de
Estado de Educação, também parceira nas capacitações do programa
Saúde na Escola e de outras ações que temos desenvolvido em
conjunto; nosso representante da Polícia Militar; companheiro
Delegado de Polícia Federal; nosso amigo, Deputado Fabim Sawan,
que tem-se dedicado a essa luta durante o seu mandato nesta
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Assembléia Legislativa, não apenas no trabalho da Frente
Parlamentar, mas, diariamente, no exercício da medicina, da sua
profissão e de seus atos de cidadão, percorrendo o Estado nas
palestras, no diálogo com os Prefeitos e com as instituições,
construindo, consolidando estratégias para que seja implementada
nos vários setores de Minas Gerais uma política de drogas e para que
sejam efetivadas as ações de atendimento ao cidadão, que é o nosso
maior foco, nosso maior alvo.

Encontram-se presentes outros companheiros, como a Profa. Ana
Cecília, membro do Conselho Consultivo da Abead, parceira do
governo de Minas Gerais; Pastor Wellington Vieira, Delegado da
Feteb em Minas; Dr. Ronaldo Viana, Delegado da Federação
Brasileira de Comunidades Terapêuticas - Febract -; Coordenador da
Terra da Sobriedade, nosso companheiro de lutas; nossos
companheiros da Redutores de Danos de Minas Gerais - Redamig -;
Profa. Ana Regina, do Centro Mineiro de Toxicomania, primeira
unidade estatal na área especializada de atendimento aos usuários de
álcool e de outras drogas do Brasil, com absoluta certeza - apenas a
Fuliban, que é também um serviço coordenado pelo Prof. Murad na
época do Dr. Aloísio Andrade e do SMT, há aproximadamente 20
anos, sendo que hoje são muitas instituições no País, mas não
podemos perder de foco o pioneirismo de Minas também na área da
assistência, na área da pesquisa. Enfim, Secretária Maria Coeli, vários
companheiros se somam a essa luta, a essa construção que pertence
a cada um de nós.

No início do governo Aécio Neves, Minas Gerais colocou a política
de prevenção, de tratamento e da reinserção do usuário de drogas
como uma prioridade de governo, entendendo que o reflexo dessas
questões na política de saúde, na política de segurança pública e nos
aspectos da educação era tão importante que precisava ser tratado
com base em evidências científicas, com mensuração da efetividade
das ações como uma política de governo, uma política integrada às
estruturas de governo. Por isso, criou, por orientação do Prof. Murad,
a primeira Subsecretaria Antidrogas em nível estadual do Brasil. Não
há outro exemplo no País de um órgão na estrutura do Executivo
estadual para tratar o tema.
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Não há na estrutura do desenvolvimento social uma visão avançada
do processo para dialogar com outras políticas: política do negro, da
assistência social, da juventude e do esporte. Políticas afeitas à
reinserção do indivíduo ou à prevenção, em aspectos de
vulnerabilidade, instituindo então, à época sob a gestão do Deputado
João Leite, um sistema de desenvolvimento social e, nesse contexto,
a política de drogas.

O desafio do Prof. Murad - que de maneira nenhuma substituímos:
sucedemos, e lá estamos implementando tudo aquilo que foi pensado
há muito tempo -, nosso grande desafio era estabelecer um diálogo
claro e sincero. Este fórum hoje permite definirmos quais as
estratégias para implementação dessas ações. Ainda há muitos
desafios, mas podemos considerar que há muitos avanços.

Tenho dito sempre que nada nessa área é muito novo, o que existia
era uma quase total omissão de alguns setores e, talvez, a
necessidade do convencimento de alguns outros, porque as ações do
Estado, por exemplo, eram ainda muito limitadas no contexto da
política de drogas. Muita coisa já havia sido pensada há muito tempo,
os consensos estavam produzidos.

Or. Aloísio presidiu o Conselho há 12 anos. Nessa época, Minas
Gerais foi dotada de um instrumento muito importante, ø l Q Fundo
Estadual de Prevenção, uma unidade orçamentária para capitalizar as
ações, absorver a condição financeira e implementar os programas.
Hoje, a regulamentação desse fundo está em fase de discussão na
Assembléia Legislativa. Alguns Estados brasileiros, hoje, pensam na
necessidade de financiamento. Minas Gerais há 12 anos foi dotada
desse instrumento, na gestão do Dr. Aloísio Andrade frente ao
Conselho, na primeira gestão.

Muitos são os nossos desafios, mas também as nossas ações, tudo
isso foi estruturado a partir do diálogo que conseguimos travar com as
comunidades terapêuticas, com os membros da comunidade
científica, com aqueles que, de alguma forma, já militavam,
construíam, pavimentavam uma trajetória nesse campo, no cenário da
prevenção, da necessidade do tratamento, da oferta da ajuda
especializada e da reinserção social dos dependentes. Encontramo-
nos hoje em fase de consolidação.
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A Secretária Maria Coeli tem discutido conosco e, bondade em suas
palavras, tenho de agradecer-lhe, Secretária, e me somar às suas
ações. A Secretária tem marcado época na Secretaria por belas
citações. E também uma poetisa entre nós. Aqui usarei uma frase do
Pe. Lebret: "Devemos ser cada vez mais um zé-ninguém para acolher
alguém'. E nessa perspectiva que não o Subsecretário, mas a equipe,
todos aqueles que nos auxiliam para que possamos auxiliar a
Secretária na condução dos trabalhos, têm-se posicionado dessa
forma, absorvendo as nossas trajetórias, algumas acadêmicas, outras
de militância, como a minha. Acolher mesmo que seja apenas um
indivíduo, com qualidade, com sensibilidade. E isso que tem norteado
nosso trabalho. Agradeço a citação da Secretária, que está muito mais
movida pela amizade - que, apesar do pouco tempo de conhecimento,
já é verdadeira - do que, acredito eu, pelo merecimento. Nossa ação
tem sido assim, a partir das parcerias.

Trabalhamos a ampliação dos programas de prevenção, o concurso
de frases e desenhos foi ampliado, chega hoje a cerca de 40 mil
estudantes no Estado. Temos trabalhado a parceria com as
comunidades terapêuticas. Minas Gerais, volto a dizer, no aspecto de
pioneirismo, é o único Estado do Brasil que tem um instrumento de
relação para com as comunidades. Fizemos três encontros durante
esses anos a partir da parceria com a Febract e com a Feteb,
discutindo com as instituições quais eram os caminhos, sem dizer que
o modelo "x" ou o "y" é o melhor, mas que existia necessidade do
diálogo.

Todas as intervenções são complementares e têm importância no
contexto da política de drogas. O diálogo deveria ser estabelecido
entre os setores de saúde, entre os redutores de danos, entre aqueles
que oferecem ajuda no contexto das comunidades terapêuticas; e
desenvolvemos um instrumento de adequação. Construímos, com as
comunidades, a lógica de que existiam casos em que a adequação
necessitava ser buscada, de que a melhoria na qualidade dos serviços
seria algo a alcançar. E o governo ofereceu não apenas discurso, mas
a condição para que essa adequação ocorra a partir da capacitação.
São 17 cursos - 23 turmas -, em parceria com o Senac em todo o
Estado, com recursos do FAT, numa parceria com a Subsecretaria de
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Trabalho e Assistência Social, de capacitação dos gestores, a partir
de uma parceria bem sucedida com a Utramig. E agora, numa outra
etapa, o oferecimento de recursos do Estado às instituições para sua
estruturação e para a aquisição de equipamentos, num processo
muito transparente.

Estabelecemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e com a
Secretaria de Defesa Social; constituímos um grupo de trabalho e de
cooperação; e publicamos, no diário oficial, um edital contendo o
critério de seleção de projetos. Recebemos os projetos das
instituições, os quais foram avaliados por esse grupo; e as demandas
das próprias instituições, num total de 20, estão sendo
subvencionadas pelo Estado. Sabemos que ainda é muito pouco, que
a demanda é muito maior, que existe uma população de usuários e
seus familiares necessitando de assistência muito maior que a que o
Estado pode oferecer. Mas sabemos que o caminho é o do diálogo, da
legitimação das mais diversificadas abordagens, pela importância que
têm no contexto da política.

Trabalhamos, também, com a coordenação da saúde mental, em
que a Dra. Raquel Pinheiro é referência técnica. Há necessidade da
estruturação dos Caps nos Municípios mineiros, entendendo-se que
deve haver no SUS uma porta de entrada para esta demanda, que se
desenha  a partir dos Centros de Atenção Psicossocial: álcool e
drogas. E um trabalho longo, duro, feito pela Secretaria de Saúde,
para convencer os gestores municipais a estruturar esses serviços - e
aí é preciso ficar claro que essa responsabilidade, a condição de
estruturar o serviço, é do Município, e que existem contrapartidas do
próprio Estado para subvencionar, financiar o funcionamento da
unidade. Mas tem de haver por parte do Município a vontade de
estruturar o serviço, e, nesse aspecto, trabalhamos com a Secretaria
de Saúde.

Várias outras ações são desenvolvidas no âmbito da Subsecretaria,
mesmo considerando que nos encontramos no início de nosso
trabalho. Mas a mais importante delas é a noção exata do que vem a
ser o princípio da responsabilidade compartilhada. Nenhuma de
nossas ações, de nossos eventos, de nossas empreitadas ou de
nossos projetos nasceu de uma vontade do Subsecretário, de uma
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aspiração do Secretário Marcos Montes, do Secretário João Leite ou
da Secretária Maria Coeli, no dia de hoje, mas de uma construção de
reuniões que adentraram as noites, de encontros, de seminários com
a participação de 200, 300 ou 500 pessoas, dirigentes,
representantes, professores, especialistas na área. Essa construção,
em nossa avaliação, caracteriza o princípio da responsabilidade
compartilhada, em que a demanda era recebida, e o Estado oferecia a
condição de aprimorar a sua idéia, discutindo a maneira de
implementá-la. Quando íamos às ruas, aos nossos encontros ou
vínhamos a esta Assembléia, buscávamos nos assentar do mesmo
lado da mesa, discutindo com clareza a prioridade, que é atender o
indivíduo, atender aquele que demanda ajuda.

Quero dizer então, Secretária, que fica aqui o nosso compromisso
de construir com a Assembléia Legislativa a consolidação dessa
política que nasce na sensibilidade do Governador Aécio Neves e na
orientação do Prof. Elias Murad. Essa política recebe do governo
gestos concretos, muito mais que a questão filosófica ou conceitual. O
governo de Minas dá demonstrações concretas, e, no dia de hoje,
duas ações do Governador somam-se a isso. Primeiro, a constituição
de um grupo de trabalho e a definição de um prazo para que a política
de drogas seja transformada em um documento, em algo que garanta
continuidade e legitimidade. No dia de hoje, o Governador publicou
um decreto, determinando que se constituísse uma comissão que, em
20 dias, submeterá ao Conselho Estadual Antidrogas o texto da
política estadual sobre drogas. Mais uma vez, o Estado posiciona-se
na vanguarda, porque, em um tempo muito próximo, será o primeiro
Estado do Brasil a contar, na esfera estadual, com uma política sobre
drogas estruturada e discutida com os representantes da sociedade.

Também no dia de hoje, por ato do Governador, foi regulamentada a
comenda de luta contra as drogas, criada por iniciativa da frente
parlamentar, que visa, em um futuro próximo, a homenagear aqueles
que desenvolvem ações na área e precisam ser, respeitosamente,
homenageados por nós. A partir desse instrumento, hoje, o
Governador, com a regulamentação, nos oferecerá a possibilidade de,
em um momento festivo, fazer a distinção, da maneira que eles
precisam, àqueles que, na comunidade científica, nas policias e na
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academia, têm, de alguma forma, trabalhado para o fortalecimento
dessa nossa política e ação. Deixo, então, o nosso agradecimento.
Temos clareza do nosso alcance e valor. Mais uma vez, falando a
respeito da comenda de luta contra as drogas, quero anunciar que ela
leva o nome do Prof. Elias Murad. Minas Gerais tem bons programas,
projetos, ações e parceiros.

Termino dizendo que o nosso compromisso é com a continuidade
para a pavimentação, construção e legitimação dessa intervenção que
o Estado de Minas Gerais faz com a parceria de todos, sob o princípio
da responsabilidade compartilhada. Reconheço, sobretudo, o trabalho
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da frente parlamentar,
que é uma das maiores congregadoras de parlamentares - mais de 60
dos 77 Deputados a compõem. Discutiremos de que maneira
construiremos alternativas para melhor atender ao cidadão. Para
finalizar, utilizo uma fala do Pe. Vieira, que dizia: "O discurso de quem
não viu é discurso; o de quem viu, é profecia".

Sejamos nós, cada um na sua área de atuação, profetas do
desenvolvimento e, de fato, da construção de melhor qualidade de
vida e acesso não ao nosso jovem ou idoso ou adulto, mas ao nosso
companheiro e irmão, àquele que demanda assistência e presença do
poder público e das instituições, de cada um de nós na sua área de
responsabilidade. Obrigado, Deputado Fahim Sawan, Deputado Fábio
Avelar e Secretária Maria Coeli. Bom trabalho a todos.

Palavras do Sr. Benedito Scaranzi Fernandes
Bom-dia a todos, parlamentares presentes, colegas do governo,

demais entidades, representantes de comunidades terapêuticas,
universidades, tenho duas rápidas palavras. Na primeira, quero trazer
o abraço, o interesse e a participação do Secretário Marcelo Teixeira e
todo o envolvimento da Secretaria de Saúde, plenamente descrito
pela parceria com a Secretaria de Educação, a Sedese e a
Subsecretaria Antidrogas, nos diferentes programas e ações
desenvolvidos.

Não sou profissional da área de saúde mental nem alguém ligado à
questão que se debate aqui, mas pediatra e professor universitário.
Atualmente trabalho na Secretaria de Saúde.

Quem observa a política de saúde do País evidentemente percebe
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que essa questão recentemente tem entrado na pauta da área de
saúde. A portaria do Ministério da Saúde, que é de 2002, tem sido
implementada dentro do País e do Estado. Hoje são cinco os Centros
de Atenção Psicossocial Específicos da Área de Drogas - Capes-AD.

Trago um primeiro pedido relativo ao reconhecimento pela
Secretaria de Saúde do importante papel da Assembléia, dessa frente
parlamentar, por realçar a necessidade de uma parceria, como o
Subsecretário Cloves já comentou, para que haja envolvimento das
Prefeituras, da Secretarias Municipais de Saúde no estabelecimento
desses Capes-AD. O Estado já poderia contar com 11 deles, mas só
possui cinco. Certamente há necessidade de mais, o que,
provavelmente, advém dessa recente inserção do problema na área
de saúde, o que esperamos se intensifique.

Essa a primeira questão que queria pautar em nome do Secretário.
Trata-se, como já disse, do pedido de envolvimento das pessoas
presentes, principalmente dos parlamentares, por intermédio de seus
partidos e de suas ações parlamentares junto a Prefeitos e
Secretários Municipais, de modo a chamá-los a envolver-se nessa
luta, que é da sociedade como um todo, tão bem representada nesta
Mesa.

A tarde, a Sra. Raquel Pinheiro falará mais sobre as ações da
secretaria, que, como comentei, têm sido feitas em parceria com a
Sedese, com a Subsecretaria Antidrogas e com a Secretaria de
Educação.

Há uma segunda questão a comentar. Recentemente, por iniciativa
do Subsecretário Cloves, fizemos uma reunião com o Secretário, Sr.
Marcelo. Este assumiu o compromisso, frente a um plano de ação a
ser elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde e da
Subsecretaria Antidrogas, de maior envolvimento da Secretaria de
Saúde com a questão.

Espero que este ciclo de debates que agora se inicia contribua para
o estabelecimento desse plano a ser apresentado ao Secretário, de
modo que, efetivamente, esse compromisso assumido por ele há
cerca de 15 dias nos traga alguma contribuição, relativamente à
prevenção, com a qual a área de saúde está envolvida, e,
principalmente, quanto ao tratamento e à recuperação das pessoas
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envolvidas.
Por último, gostaria de dar um testemunho pessoal, pois não poderia

deixar passar esta oportunidade. Sou um dos muitos filhos que o Pe.
Haroldo tem por este país. Talvez ele nem saiba, mas, quando eu era
adolescente, participei de uma das suas muitas iniciativas, o chamado
Treinamento de Lideranças Cristãs - TLC. Eu era de uma cidade
vizinha de Campinas, onde ficava o centro em que ele trabalhava. Eu
estava agora me lembrando disso.

Primeiro, é preciso haver iniciativa não só do governo, mas deste
com a sociedade civil. Segundo, como já muito bem lembrado aqui, é
preciso dar ao jovem mais que atendimento às suas necessidades
materiais. E importante atender ao lado humano que está dentro dele.
Sou testemunha disso.

Estou sentado aqui hoje, e o caminho que trilhei - sou médico
pediatra e professor universitário - certamente tem a ver com essa
parte da minha vida, a adolescência. Então, espero que, de algum
modo, possa também trazer a este debate - como já foi dito pelo
próprio Prof. Elias - essa dimensão do humano, que é o espiritual,
sem o que certamente nada daquilo que podemos fazer de política de
saúde, integração ou parceria trará realmente efetivos resultados para
os problemas que nos foram apresentados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Deputado Fahim Sawan, não poderia deixar de
registrar a nossa satisfação de fazer parte dessa frente tão importante
nesta Casa. Gostaríamos também de registrar, de público, o nosso
orgulho em tê-lo como Presidente, já que é uma pessoa que conhece
profundamente essa questão. Mas, o mais importante é a sua
dedicação e a sua motivação, que contagiam todos nós, Deputados.
Então, queremos cumprimentá-lo não só pela iniciativa de realizar
nesta Casa este importante ciclo de debates, mas também para
testemunhar o nosso apreço e o nosso respeito pelo trabalho que aqui
desenvolve, principalmente nessa área. E uma honra estar junto de
você nesse importante trabalho.

Em nome da Assembléia Legislativa, do Presidente Mauri Torres e
da Mesa Diretora, também não poderíamos deixar de agradecer a
presença de todos e de lhes desejar um bom trabalho, na certeza de
que faremos hoje debates muito importantes, que nos poderão
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subsidiar formulação de políticas e de programas futuros.
2 2 Painel

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Fahim Sawan) - A Presidência convida

a tomarem assento à Mesa o Revmo. Sr. Padre Haroldo Joseph
Rahm, Presidente da Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas; e as Exmas. Sras. Ana Cecília Petta Roseili Marques,
membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos
do Álcool e Outras Drogas: e Eloísa Lima, Diretora da ONO Terceira
Margem - Prevenção e Pesquisa em Toxicomania.

Palavras do Pe. Haroldo Joseph Rahm
Bom-dia. E um prazer estar aqui outra vez, porque de vez em

quando venho a Minas, onde sempre fico muito feliz, porque o mineiro
é uma pessoa espiritual. Assim como vejo nas poucas coisas que leio,
e vou usar isso como exemplo para minha introdução, nosso amigo
Tiradentes, que, parece, foi um homem muito espiritual. Digo que
parece porque, quando leio sobre Minas, sobre arte barroca,
Aleijadinho e outros homens espirituais, de vez em quando esqueço
exatamente como é. Como passo a essa conclusão? Há quem diga
que ele tenha dito que o triângulo vermelho, símbolo de Minas que
criou, representava para ele a Santíssima Trindade. Naquela época,
pouco depois da Revolução Americana e antes das revoluções do
resto da América Latina, Tiradentes deu sua vida por seu ideal.

Uso tudo isso para falar o que quero falar. Não estou dando aula
sobre a história de Minas, porque vocês são peritos nessa idéia. Mas
ele tinha uma idéia, tinha uma fixação. Queria liberdade, queria liberar
as pessoas desta região do controle ilegal, pensava ele, das finanças
brasileiras.

Ao invés de tirar dentes, ele começou a tirar dos seus amigos idéias
revolucionárias. Ele tinha uma fixação. Nós também temos fixação
com a sobriedade. Tiradentes tinha uma fixação e deu sugestões aos
seus amigos: ele vivia em ação com a sua fixação e usava, no
triângulo vermelho, a idéia da Santíssima Trindade, que é a divina
majestade de Deus. Nós também temos uma fixação, que é a
prevenção ao uso do álcool. Esse ciclo de debates aborda a luta
contra as drogas, porém, dentro do contexto, fala em álcool e outras
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drogas. O nosso problema principal é o álcool. O jovem, hoje, começa
com cerveja, pinga e outras substâncias alcoólicas mais do que com a
maconha ou outras drogas químicas. Essa é a minha idéia e não,
necessariamente, a verdade. Mas convivo com 150 homens e
mulheres em recuperação. Convivo com eles praticamente 24 horas
por dia. E, de vez em quando, para ajudar a minha pesquisa, não de
doutorado, mas pessoal, faço perguntas a eles, durante as nossas
aulas de meditação. Perguntei quantos deles usavam apenas álcool;
responderam 20 a 30 pessoas. Perguntei quantos usavam álcool e
outras drogas; a maior parte deles ficou de pé. Perguntei quantos
usavam só drogas; responderam 15 a 20, entre 150 pessoas. Nós que
somos considerados profissionais nesse assunto, sabemos que a
maior droga que existe é o álcool. Os pais, as pessoas normalmente
pensam em cocaína e outras drogas, substâncias que estão
fabricando.

Essas são terríveis, mas as mais terríveis são a Brahma e a 51.
Estas são os nossos inimigos. Graças a Deus, o Dr. Ronaldo
Laranjeira, a sua equipe e amigos - e eu sou uma dessas pessoas -
estão em campanha contra o álcool nos meios de comunicação.
Pessoalmente, enviei ao Dr. Laranjeira 8 mil assinaturas para utilizar
junto ao governo federal, como bom psiquiatra e pessoa que sabe
trabalhar.

Até agora falei que a nossa fixação é a prevenção do uso de álcool e
outras drogas. Como faremos isso? Quais são as nossas sugestões?
Tiradentes deu uma sugestão forte: uma revolução. Ele entrou em
ação e, por isso, perdeu a vida. Temos também uma fixação, que é
contra o álcool e outras drogas. Desejamos algo positivo: sobriedade.
Pretendemos entrar em ação em favor da sobriedade, no momento,
no que diz respeito à prevenção. Como? O "como" é importante. E
evidente que - e acredito nisso com todo o meu coração - a primeira
prevenção é a espiritualidade, também expressada pela palavra
"religião", sincera e honesta.

Não aceito a idéia que a maior parte das pessoas têm. Não estou
promovendo a Igreja, apenas citarei o que elas dizem: "Não vou à
Igreja, mas sou uma pessoa espiritual". Será? Não sei. Pelo menos,
para sermos uma pessoa espiritual, deveremos obedecer às
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sugestões de Deus escritas em nosso coração. Refiro-me ao que se
chama, em judaísmo, "Os Dez Mandamentos". Cristo Jesus os expôs
em duas idéias: amar a Deus e, do mesmo modo, ao meu irmão. Buda
expôs isso de outra maneira: iluminação. Temos de matar a
ignorância, viver corretamente, etc.

Para mim, prevenção é espiritualidade.
Podem ser os 12 passos do AA e do NA; podem ser os 12 princípios

do "Prevenção com Amor Exigente". Para mim, podem ser as
comunidades terapêuticas, ou seja, curar pessoas para que elas
levem aos outros a mensagem da sobriedade. Não tenho dúvida de
que alcoólatras e toxicômanos curados são os melhores fatores para a
prevenção.

Falo com meus jovens: trabalho com vocês, tenho apostolado com
vocês, não porque os amo - claro que amo -, mas porque vocês vão
sóbrios aos lugares a que eu não posso ir - família, bairro. Vocês
falam uma linguagem que eu não falo. Sabem falar sobre álcool. Eu
nem sei, embora tenha três alcoólatras em minha família e viva o
alcoolismo há 87 anos. Quando nasci, meu pai já estava bebendo,
celebrando meu nascimento. Estava bem bêbado, mesmo.

Quando Ronaldinho faz um gol, o brasileiro comemora pedindo uma
Brahma atrás da outra. A Brahma, aliás, já está-se preparando para a
Copa.

No próximo ano, de 2 a 4 de março, lançaremos nacionalmente na
Canção Nova, da televisão, o "Prevenção, 72 Anos". Quero vocês lá;
quero lO mil, 11 mil pessoas.

Quem está liderando a campanha no mundo dos esportes é o Pelé.
Disse-nos que, depois que voltar da Copa, podemos contar com ele o
tempo que for preciso. Quero atrair pessoas que atraiam pessoas e as
levem à Canção Nova, para continuarmos nossa campanha de
prevenção.

O relógio sempre ganha de mim. Corre quando falo e vai tão
devagar quando estou ouvindo... Não sei por quê. Mas muito obrigado
pelo tempo que me foi concedido.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras iniciais do Pe. Haroldo.
Gostaríamos, com certeza, de ouvi-lo muito mais, mas teremos essa
oportunidade durante o dia de hoje.
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O que o Pe. Haroldo disse é muito importante: não existe viciado em
drogas que antes não tenha usado álcool e cigarro. Realmente, são
essas as grandes portas de entrada para o vício.

Estamos zelosos com o tempo porque o evento está sendo levado
aos mineiros pela TV Assembléia, e todos querem ouvir todos.

Palavras da Sra. Ana Cristina Petta Roselli Marques
Bom dia a todos. Cumprimento os amigos da Mesa, agradeço o

convite para participar deste ciclo de debates, o que me faz sentir
muitíssimo honrada. O Fahim dizia que sou sua amiga, o que é
verdade, mas sou amiga de todos os mineiros, porque, quando
organizei o congresso da Abead, de cujo conselho consultivo agora
faço parte, Minas Gerais me acolheu - a Sedese, o Clóvis, o Prof.
Murad, entre outros. Os mineiros compareceram ao congresso, não à
toa, mas porque aqui existe uma tradição intensa, como disse o Pe.
Haroldo, que passa por Tiradentes. Mas essa tradição, na nossa área,
passa pelo Prof. Murad, de quem todos somos filhos nesse caminho
da prevenção contra drogas e do tratamento. Essa tradição - um
aspecto forte da existência do ser humano, que é tradicional e se
orienta melhor pelas regras - e o respeito por ela, que vemos aqui em
Minas, fazem toda a diferença quando queremos que aconteça
alguma mudança, que é do que estamos falando aqui. Se não houver
uma mudança de comportamento do humano neste século, não
teremos bons resultados na prevenção ou no tratamento. Continua
sendo o humano que, fazendo parcerias e por meio do seu equilíbrio,
da atualização de conceitos, do olhar para novas evidências e do
respeito à sua espiritualidade, vai mudar o clima social para que haja
uma mudança de comportamento. Se não houver uma mudança no
clima social de aceitação e banalização do uso de qualquer tipo de
droga - no nosso caso, como disse o Pe. Haroldo, nossa preocupação
se volta para o álcool, mas o mesmo é válido para qualquer droga -,
se não considerarmos as novas evidências - porque, se anteriormente
não sabíamos de nada disso, hoje sabemos e, portanto, temos o
dever colocar isso na roda, para gerar as nossas políticas -, não
vamos mudar o nosso comportamento e vamos continuar, nos
próximos 30 anos, nas estatísticas nada agradáveis, de que todos os
que me antecederam neste encontro já falaram.
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Essas estatísticas em relação às drogas nos assustam, mas,
voltando-nos para o humano, que é biológico, psicológico, social e
espiritual, temos hoje um conceito muito claro de promoção da saúde,
baseado em todas essas premissas importantes. Se não nos
voltarmos para esse humano, não conseguiremos fazer prevenção de
drogas ou de qualquer outro comportamento de risco e, muito menos,
cuidar das conseqüências - aqui, tratando de alguns; prevenindo para
os que já iniciaram o comportamento, mas ainda não precisam de
tratamento; e evitando que crianças e adolescentes iniciem esse tipo
de comportamento, que, graças a Deus, termina mal apenas para a
minoria - é a minoria dos indivíduos que entram em contato com a
substância, em função de todas essas diferenças individuais, sociais e
espirituais, que desenvolvem a tão temida dependência de drogas,
hoje considerada um transtorno crônico, que exige tratamento ao
longo da vida do indivíduo e que lida com recaídas, o que temos de
considerar para programar a nossa assistência e a prevenção.

Comecei agradecendo e passei a abordar os conceitos porque, na
primeira parte deste encontro, as pessoas da Mesa foram construindo
o conceito de prevenção no século XXI, de modo que não sobrou
muito a dizer - talvez eu apenas mostre aos senhores algumas
experiências de sucesso, a ciência da prevenção. Aliás, a ciência da
prevenção tem só 30 anos, embora a prevenção sempre tenha sido
feita. Hipócrates dizia, sobre nossas drogas psicotrópicas, que elas
davam prazer, mas deixavam o indivíduo louco, e que a forma de
prevenir - já que ainda não conhecíamos nada sobre elas -, era não
usá-las.

Estamos falando de muitos anos antes de Cristo, em que não
tínhamos conhecimentos sobre essas drogas. Não entendíamos o
funcionamento dessas substâncias no cérebro. Mas isso mudou. A
ciência pesquisou, e a religião construiu um modelo de proteção. A
sociedade tem o dever de contextualizar todo esse conhecimento. E
um modelo que protege por meio da espiritualidade e por meio do
estudo da biologia e da genética. E um modelo que protege o
indivíduo por meio de fatores de proteção intrínsecos a cada um de
nós. São totalmente diferentes. Sem dúvida, se não mudarmos a
percepção de que o clima social tem que mudar, não conseguiremos
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contextualizar tanta coisa assim.
Na primeira parte dos trabalhos de hoje, o próprio Vice-Presidente

da Casa, Deputado Fábio Avelar, falou que o modelo depende de
educação, de muita informação, de boas condições econômicas, da
repressão ao tráfico e do respeito às leis. Temos leis ótimas que nos
protegem, mas não são cumpridas. O modelo depende de uma
fiscalização das leis e de construir e assumir nossa espiritualidade,
como falou o Pe. Haroldo. Depende da família, da sociedade, do
indivíduo e da droga. Então, se depende de tudo isso, sem a menor
dúvida, como disse a Secretária da Sedese, Sra. Maria Coeli,
depende de cada um de nós, dessas formiguinhas que somos nós
mesmos. Assim, existe uma pulverização e tudo fica difícil porque, se
depende de cada um de nós, como resolveremos isso? Estamos no
século XXI, temos que olhar as experiências que vêm dando certo no
Brasil, que são diferentes das experiências em outros países. Temos
que olhar as experiências de outros países com humildade, sem
radicalismo, sem colocar nossa filosofia político-ideológica na frente.
Podemos aprender com as experiências de outros países, adaptando-
as à nossa realidade. Assim, começaremos a promover a mudança
em cada um de nós. Quando digo cada um de nós, digo clima social,
digo olhar para o que está acontecendo e não colocar a cabeça
debaixo da terra. Temos que realizar ações como faz a frente
parlamentar encabeçada pelo Deputado Fahim Sawan, meu amigo,
porque faz parte de todas essas mudanças, de todos esses
pedacinhos de histórias. A política de cada lugar também tem que ser
considerada.

Estou em Minas Gerais há um ano, trabalhando por esta causa,
discutindo sobre a prevenção e o tratamento das drogas. Aqui existe
um embrião muito fértil de políticas públicas. As ações necessárias e
importantes, sem a menor dúvida, passam por todos os que estão
presentes.

Quero falar sobre o que o Cloves contou que vem fazendo à frente
da Subsecretaria Antidrogas. Ele se associa, faz parcerias, respeita o
outro, assume posturas humildes, escuta, não coloca o preconceito na
frente, e, assim, facilita muito que as ações aconteçam neste Estado,
que tem tradição, compromisso, poesia e luta pela liberdade,
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humildade, respeito e conhecimento.
Quando abriu os braços para uma associação científica como a

Abead, o fez com toda convicção. Realizamos muitas discussões
técnicas. Foi muito interessante entrar em contato com a política de
Minas. Conversamos com o próprio Governador, que nos ouviu sobre
a questão técnica e soube aproveitá-la assinando embaixo, com a
Sedese, a Subsecretaria, o Cloves e toda sua equipe, sem dúvida
iluminado pela tradição, pelo Prof. Murad e pelos cidadãos mineiros
que não se ausentaram em nenhum momento. Nunca estive em
Minas para conversar sobre questões técnicas - às vezes chatas e
aborrecidas - sem uma platéia repleta de pessoas interessadas em
ouvir como mudar esse comportamento de abuso de álcool, tabaco e
outras drogas. Isso faz a diferença.

Como tenho apenas 5 minutos, encerrarei a minha fala passando
para vocês algumas experiências. Colhi de vocês os determinantes da
prevenção, abordados por esta Mesa, como representante humilde da
sociedade científica, porque ainda falta muito para que o Brasil tenha
a tradição de um país científico, apesar de lutarmos muito para
aprender. Reuni esses determinantes. Finalmente, passarei para
vocês vários trabalhos que deram certo, para nos servirem de
inspiração. Se existe vontade política, interesse em atualização, como
a própria Secretaria, que promove cursos de capacitação e
reciclagem; se já tem espaço aberto, como a Secretária Maria Coeli
disse muito claramente, falta acrescentarmos um pouquinho mais de
inspiração, iluminados, sem dúvida, pela nossa espiritualidade, que
nos ensina o mais importante, ou seja, respeitar a Deus e a nossa
religião, qualquer que seja. Dessa forma, cada um trabalhará um
pouquinho na prevenção. Exibirei, rapidamente, as transparências.
Este material ficará disponível no "site" da Assembléia.

Como todos sabem, a droga sempre existiu e continuará existindo.
As prevenções são primária, secundária e terciária. Temos mais
prevenção primária do que tínhamos antigamente. A prevenção
primária pode ser geral, universal e seletiva. A prevenção secundária
é indicada para casos muito particulares, por exemplo o uso de
derivados de anfetaminas, como os inibidores de apetite, pela
população brasileira, 0 Brasil é o primeiro consumidor no mundo de
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derivados de anfetaminas, proibidas em muitos países. Precisamos
fazer alguma coisa.

Como já dissemos, se não existirem problemas, a prevenção é
primária, ou seja, a pessoa não começou a usar drogas. Se isso
aconteceu, passamos às prevenções secundária e terciária. A
realidade brasileira é a contramão da prevenção: o País é muito
grande, um continente, com muitas dificuldades. O nosso pais é novo,
está engatinhando na prevenção. A ciência da prevenção é jovem
também. Estamos pagando uma conta que não é nossa. Precisamos
inverter esse triângulo e ter muito mais prevenções primária e
secundária que terciária.

Mas temos vários tratamentos na prevenção terciária, e, como já foi
dito, vamos integrá-los também.

E sair do modelo moral, que não funciona em relação à prevenção,
muito menos a pedagogia do terror. Só formação científica e
atualização não adiantam. Criar todas as condições para os jovens
viverem na ilha da fantasia, num mundo perfeito, também não propicia
prevenção. Não é esse o mundo em que vivemos.

Há que levar em consideração que o cérebro dos nossos jovens só
amadurece depois dos 22 anos. Só a partir dessa idade é que
adquirem capacidade crítica. Não será possível querer que assistam à
propaganda na mídia sem comprar o produto. Eles serão
influenciados, não vão criticar a mídia como se deve fazer.

Muitas vezes, a medida da prevenção é o banimento do produto,
sim, da mídia, porque não estamos falando de um produto qualquer,
seja álcool ou outro psicotrópico. Em relação ao cigarro, por exemplo,
cuja propaganda foi banida, assistimos hoje à queda das estatísticas e
ao rebaixamento da porcentagem até de dependentes de nicotina.
Uma andorinha só não faz verão, mas o banimento da propaganda
nunca acontece só de "per si", mas com educação, com campanha,
com formulação de leis e com mudança de comportamento, para
depois assistirmos à melhora na saúde da população.

Lembramos a vocês que hoje temos uma amígdala ativada no
cérebro, onde está registrada a memória das drogas. Com certeza, se
Hipócrates soubesse disso, ele nos ajudaria a construir a nossa
prevenção, não de forma radical, 8 ou 80, tudo ou nada, mas de forma



948

contextualizada. Temos no nosso cérebro uma memória que é
sensibilizada pelo uso dessa droga que é especial. E aí muda tudo,
muitas vezes sai da nossa mão, perdemos a liberdade, como falou o
Pe. Haroldo. Então, os poucos podem cair nos nossos tratamentos,
que, como foi dito, ainda carecem de integração.

Cérebro com cocaína, com "ecstasy"... Já sabemos claramente o
que as drogas têm causado aos nossos cérebros. Não dá mais para
ficar com a cabeça dentro da terra, como avestruz. Como o Cloves
disse, mãos à obra, porque é possível, dentro do contexto de cada
lugar, e obviamente a situação muda de caminho nesse caso.

Já contextualizamos as premissas da prevenção, agora com a
mudança do clima. Uma parte desse clima são crianças no
computador desde 1 ano de idade, reduzindo o seu estar no mundo,
sua capacidade de interação e, às vezes, não só comprando droga na
televisão, mas pelo próprio computador. Isso faz toda diferença, sim,
quando existem leis, quando há um controle social, quando a
sociedade se manifesta porque quer cuidar da sua criança, do seu
adolescente, do seu cidadão.

Já sabemos que a propaganda de álcool é um escândalo, não
precisamos reforçar mais. Só resta a Sociedade Protetora dos
Animais juntar-se a nós quando vê o Ronaldinho abrir uma garrafa de
cerveja no chifre do touro. Minha percepção inicial era de que ele
daria a cerveja para o touro. E achei bom, pois teríamos ao nosso lado
nessa luta a Sociedade Protetora dos Animais, que brigaria porque
estão dando bebida alcóolica para o touro. Mas não foi isso; a
mensagem era que quem bebe consegue controlar até o touro sem
fazer nada, vira um super-herói, excluindo aquele mito tão importante
que é "o homem e o esporte", e colocando "o esporte e o álcool", que
é exatamente a contramão da saúde.

Se os nossos esportistas utilizassem a bebida alcóolica como é o
padrão nacional, com certeza não virariam nenhum Ronaldinho.

A prevenção para as crianças, além da educação, das campanhas,
da criação de uma coalisão, como há em Minas, ou seja, a escola da
família, em que os pais participam - baixou-se o muro da escola para
que a família participe -, não bastam porque o clima social ainda é o
de banalizar o comportamento de beber. Se conseguirmos controlar
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mais essa banalização, esse clima que escapa das nossas mãos
porque a propaganda entra em nossas casas sem que escolhamos,
acredito que o resultado pode ser diferente.

Para o adolescente, além da educação dos pais, das campanhas, do
banimento das propagandas, dos centros de juventude em que essas
experiências são trocadas, tem de haver a fiscalização da venda.
Temos ótimas leis. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, bebida alcóolica, cigarro e outras drogas psicotrópicas
que criem dependência no ser humano são proibidas para menores de
18 anos.

Temos de treinar os nossos comerciantes, que não sabem sobre
droga psicotrópica, a não venderem cigarro nem bebida alcóolica aos
adolecentes. Não é preciso criar novas leis nem fazer repressão, é
preciso ter ética, fazer valer a tradição e atualizar-se sobre os
conceitos, sobre a nossa Constituição. De acordo com uma pesquisa,
quando os comerciantes foram treinados, baixaram
consideravelmente o número de jovens que usavam bebidas
alcóolicas e os problemas relacionados a isso.

A mensagem da prevenção para criança e para o adolescente é:
não use. Não é porque usa que vamos deixar usar; é: não use. O
cérebro não está pronto. O "slide" anterior, sobre o amadurecimento
cerebral, a capacidade de abstração do adolescente está formada
para a maioria dos indivíduos pesquisados, aos 22 anos. Olhamos
para o jovem adolescente que bebe e dizemos que faz parte, que todo
mundo bebe. Não, o jovem não sabe o seu limite, não sabe o que a
bebida fará com ele, não está preparado para beber.

Talvez consigamos quebrar os mitos e dizer para o jovem
universitário, futuro pai de família, que dentro esses comprimidos de
"ecstasy" não são uma bala qualquer, que nem nós, pesquisadores,
sabemos o que tem dentro deles, que colocarão para dentro de si
coisas que nem sabe de que são compostas, que farão muito mal
para o seu equilíbrio na idade adulta. Nosso adolescente usa essas
substâncias feitas nesses laboratórios clandestinos, que não me
parecem nenhum laboratório da indústria farmacêutica, não me
parece nada bom consumirmos um produto que venha de um local tão
precário.
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Papai e mamãe conversando na sala, à noite, depois de um dia de
trabalho por meio do computador, é tudo que o que não queremos.
Por isso, a prevenção começa lá atrás, com aquele bebezinho que vai
aprender que o contato humano vale mais, como disse o Padre, que
qualquer coisa. Então, muitas vezes, ir à missa faz toda a diferença,
porque lá as pessoas estão ao nosso lado, estou contribuindo e
criando outro clima diferente do que temos assistido por aí.

Como pensa que está nos seus primórdios de adulto, o universitário
acha que pode beber o que quiser, que é um prêmio.

Teremos de apagar o incêndio do uso de drogas na faculdade, nas
universidades e nas empresas, porque o incêndio já está deflagrado e
há muito mais serviço a fazer. Os pesquisadores que trabalham com
universidade, aqui presentes, podem depois discutir conosco.

Só para acabar, não passarei mais nada dessas chatices que
trouxe, isso é influência do ambiente na universidade, mostrando que
quem está na universidade bebe mais do que aqueles jovens que
estão fora e, obviamente, prevenção na universidade fará diferença
quando mudarmos o clima social da universidade.

Para acabar, trarei um último dado. Obviamente, eu ia fazer um
curso de prevenção aqui, tenho feito isso ultimamente. Sempre quero
passar tudo que já aprendi, e ocorre este desastre que vocês estão
vendo. Só passarei este último, para acabar a minha fala, que é um
dado bem recente de 2001; para o nosso país, isso é bem recente. Os
americanos fazem pesquisa de levantamento domiciliar a cada seis
meses; nós fazemos quando é possível, quando existe verba. Ainda
não temos essa tradição de pesquisa. Mas queria apontar a primeira
linha: drogas mudando o cenário social de adultos e jovens. Essa
pesquisa envolve adolescentes e adultos que viram alguém bêbado:
62%; viram alguém sob efeito de drogas: 39%. A pesquisa é do
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas,
mostrando para nós que, se o clima não mudar, se não acharmos que
isso faz parte do nosso dia-a-dia e que não há nada para fazer,
continuaremos internando, tratando, pelo resto da vida, dessa minoria
de indivíduos que sofre com esse transtorno, e a prevenção
continuará sem nenhuma resposta.

Queria agradecer a paciência de vocês. Parece multimídia, só estou
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passando para ver se há mais algum dado importante. Coalizão é a
proposta, como Cloves reforçou. Quanto mais medidas tomarmos,
melhor. Temos de olhar para o homem desse ponto: religião, lei,
mídia, política, cultura, outros comportamentos de risco que não só
drogas; drogas são só um pedacinho. Temos de sair do triângulo do
Tiradentes e cair em uma pirâmide, que acho que representa muito
mais o homem deste século. Obrigada pela paciência.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

O Sr. Presidente - Agradecemos a brilhante exposição da Dra. Ana
Cecília. Acredito que enfoca dois lados muito importantes, pois a
criança e o adolescente estão precisando de exemplos. Quando
falamos do universitário, doutora, acredito que precisa chegar
informação para que eles saibam o que estão fazendo.

Palavras da Sra. Eloísa Lima
Bom-dia. Antes da apresentação, gostaria de fazer alguns

agradecimentos. Agradeço à Assembléia Legislativa a iniciativa da
promoção deste debate. E uma causa muito importante, e é preciso
que a sociedade como um todo faça esse debate de forma esclarecida
e responsável, envolvendo os diversos atores sociais com suas
propostas e diversidades; que essa discussão nos traga claros
benefícios. Também gostaria de agradecer a todos os convidados da
Mesa, autoridades, senhoras e senhores aqui presentes.

Agradeço à equipe da Subsecretaria Antidrogas, com a qual tenho
contatos de trabalho muito positivos. Agradeço a presença de alunos
participantes do projeto de prevenção, registrando a presença da
Isadora, da Mariana, do Alebe, da Maria Isabel, da Isabela. Agradeço
o convite recebido, pelo qual me sinto honrada. Finalmente, agradeço
ao Deputado Fahim Sawan.

Falarei sobre a experiência de prevenção, reafirmando que são
vários os discursos existentes a esse respeito, todos válidos e
importantes. E bom falar, como lembrou nosso Subsecretário Cloves
Benevides, da importância do diálogo, da parceria.

Falarei da prevenção a partir de uma experiência realizada pela
ONG Terceira Margem, fundada em Belo Horizonte em 1998,
reunindo profissionais de diversas áreas: psicólogos, psicanalistas,
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antropólogos, historiadores, assistentes sociais, etc. É uma entidade
que se propõe a realizar um trabalho multidisciplinar. Vou-me reportar
a uma experiência de prevenção realizada por meio de um projeto
chamado Adolescentes Multiplicadores de Prevenção, que se
encontra na finalização de sua primeira etapa de execução, com o
financiamento do Ministério da Saúde e diversos apoiadores nele
envolvidos. Na perspectiva de prevenção, privilegiamos os laços
sociais dos atores envolvidos, a afetividade, a auto-estima, a
identidade.

Retomando a palavra da nossa colega Katia Canguçu,
coordenadora do Programa de Educação Afetivo-Sexual, lidaremos
com essa experiência, com a questão da droga como um
atravessamento, mas não como um corte frontal. Lidaremos com os
jovens para fortalecer sua identidade, seus laços sociais, para que a
droga, uma realidade milenar da cultura, presente em nosso universo
antes mesmo de Cristo, seja por eles assimilada como algo que faz
parte de um contexto, mas passível de uma visão critica diante de
situações de risco.

Nosso foco principal não é a droga. A droga será considerada como
um objeto da cultura, que causa grande dano, que pode ser
combatido, especificamente com a repressão ao tráfico.
Trabalharemos na formação de pessoas para a vida, no fortalecimento
e no enriquecimento de seus laços sociais.

Abro um breve parêntese para apresentar um dos produtos de
nossa campanha.

Fizemos uma série de produtos, revistas, videoanimação e cartazes.
Gostaria de pedir a paciência de vocês a fim de acolher esse trabalho
produzido por esses jovens. Esses que estão presentes hoje foram os
elaboradores do roteiro para essa apresentação. Na elaboração desse
projeto tomamos uma estratégia de intervenção para promover a
saúde e a educação preventiva. Trabalhamos com jovens
matriculados em escolas da rede pública e privada, em um projeto-
piloto inicial, e em outro momento, pensamos em ampliá-lo. Como
objetivo, nesse projeto, interessa-nos focar inicialmente a redução da
vulnerabilidade desses jovens a situações que gerem risco. Entre
elas, estão as drogas. Também abordamos a sexualidade, nesse
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projeto.
Outro objetivo seria a produção de material informativo para ser

utilizado por esses jovens como multiplicadores. Um dos diferenciais,
uma das perspectivas do projeto é trabalhar o protagonismo juvenil e
a intervenção entre pares. O que isso quer dizer? Quer dizer que
queremos trazer esse jovem para uma postura ativa, para que ele seja
o elaborador dessa campanha. Então, trabalhamos por
aproximadamente um ano com um grupo de 50 adolescentes para
que eles chegassem a ser atores e autores das campanhas criadas.
Era isso o que pretendíamos alcançar, felizmente tem sido possível.

Entre uma série de objetivos mais específicos desse projeto,
queremos informar sobre as DSTs, aids e os riscos de contaminação,
transmitindo noções de prevenção e multiplicando informações
preventivas. Enfim, há um trabalho de multiplicação. Para monitorar a
realização desse trabalho, temos também a pesquisa, instrumento
fundamental e necessário para avaliar, monitorar e ter subsídios
quanto aos impactos das nossas ações. Trabalhamos também com
esse grupo que participou desse projeto com uma avaliação pré-teste
realizada antes de os jovens passarem por uma intervenção e
também com uma avaliação pós-teste, que ocorreu após o término de
oficinas de transmissão. Trarei alguns dados e espero que haja
tempo; se não, essas lâminas estarão disponíveis, e vocês poderão
acessar outros dados referentes à pesquisa.

Como já disse, esse trabalho foi realizado durante um ano. Nesse
período, algumas etapas compreenderam essa realização. Numa
primeira etapa, procuramos sensibilizar todos os funcionários,
Diretores, pais e alunos, nas escolas envolvidas. Acreditamos que é
muito importante preparar o terreno onde plantaremos uma idéia, a
nossa sementinha. Então, todo um trabalho se fez, necessário para
que uma proposta fosse acolhida e abraçada, de fato. Isso pôde ser
observado no desenrolar do nosso trabalho, ou seja, no entusiasmo
com que todas as pessoas e instituições envolvidas abraçaram essa
proposta.

Numa segunda etapa, realizamos treinamento para os adolescentes
inscritos no projeto, com noções básicas de informação acerca da
transmissão de aids, DST, da prevenção por uso abusivo e indevido
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de drogas, dos conhecimentos sobre algumas drogas, abrangendo
sua classificação e efeitos.

Numa terceira etapa, pensamos e foi realizada uma intervenção de
campo, em que esses adolescentes participantes já transmitiam para
outros jovens o que haviam assimilado de conhecimento. A
transmissão acontecia numa linguagem que lhes é própria, muito
próxima de um jovem para outro.

Didaticamente, coloco essa realização em etapas, mas é claro que
essas etapas se superpõem. E um vai-e-vem, principalmente nas
últimas etapas, em que se trabalha a intervenção de campo e a
produção dos materiais para a campanha. Fizemos vários produtos
para a mídia e, junto disso, a intervenção de campo.

Fizemos o lançamento do projeto relativo a esse treinamento a que
me referi em setembro do ano passado, em Belo Horizonte, no Parque
das Mangabeiras, quando discutimos noções no campo da prevenção.
Trabalhamos alguns eixos que consideramos muito importantes. Por
exemplo, é necessário pensar a perspectiva de gênero nas DSTs, na
aids e no uso abusivo de drogas. E importante reconhecer que, em
determinadas situações, as meninas são mais vulneráveis a uma
situação de risco que os meninos, e vice-versa.

E importante fortalecer essa discussão da perspectiva de gênero,
com as informações básicas, por exemplo, de gravidez, de métodos
contraceptivos, pensando a sexualidade sob um ponto de vista mais
ampliado, ou seja, a sexualidade como afetividade, como
relacionamento e como comunicação. Realçamos a importância de se
fortalecer essa visão.

Fizemos, em outra abordagem, oficinas em escolas. Foram três
escolas participantes desse projeto. Em cada uma delas havia um
supervisor técnico que acompanhava os trabalhos com todos os
alunos envolvidos. Havia também grupos de discussão, com oficinas
de problematização e oficinas sensibilizadoras.

Dentro dessas oficinas, demos continuação às funções do
adolescente multiplicador. Além disso, pensamos o protagonismo
juvenil, o fortalecimento da auto-estima, da identidade e da imagem
corporal, as transformações pelas quais os jovens passam, a
perspectiva do relacionamento. Enfim, uma série de temas foram
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abordados, todos eles com dinâmicas, com jogos vivenciais para que
não houvesse apenas uma explanação teórica e enfadonha.

Em relação a essas oficinas, privilegiamos uma metodologia
problematizadora, muito inspirada no método de Paulo Freire,
trazendo à participação todos os jovens, valorizando a concepção que
já tinham de prevenção de drogas. Por mais que eles não estejam
formados, que não possuam ainda maturidade total sobre o tema, já
trazem pontos de vista. Procuramos problematizar com eles qual o
ponto de vista que traziam e o que era possível ser abordado e
enriquecido.

Volto a afirmar que procuramos privilegiar o protagonismo juvenil, ou
seja, o jovem como autor de seu próprio processo, trazendo à cena
suas contribuições, com a intervenção entre pares, isto é, jovens
falando para jovens.

Nessa campanha, ao longo desse ano de trabalho, foram feitos
alguns produtos, que apresentarei para vocês.

Esta camiseta foi produzida pelos alunos da Escola Municipal
Amintas de Barros e tem o seguinte "slogan": "Camisinha é básica;
Aids não tem cura. Previna-se". Entre as mãozinhas dos garotos há
um bolsinho que porta uma camisinha.

Este cartaz, "Mexidão da Informação", foi produzido pelos alunos da
Escola Municipal Caio Líbano Soares; é muito alegre e sua linguagem
é direta, jovial e procura o acesso a outros jovens já na perspectiva de
prevenção secundária e terciária.

Esse projeto tem sido uma experiência muito rica para mim. Tenho
aprendido muito com ele, porque pensamos no ideário do projeto e na
atuação com os jovens.

Trouxe alguns exemplares desses produtos. Depois os deixarei na
mesa lá fora, à disposição dos senhores e das senhoras.

Quando pensamos na transmissão que é feita para os jovens,
estamos na prevenção primária. Esse público-alvo não sofreu nenhum
dano, não tem história de uso de nenhuma substância; mas, quando
falamos em multiplicadores, estamos no campo das prevenções
secundária e terciária.

Foi produzida uma videoanimação por alunos do Colégio Marista
Dom Silvério. Ao final da minha exposição, espero que tenhamos um
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tempinho para assisti-ia. Tal videoanimação se compõe de várias
esquetes de 15 segundos; é um produto pensado para veiculação em
tevê, com pequenas inserções de 15 segundos numa linguagem bem
rápida e jovem.

Foi produzido também o "fanzine" "Tá Ligado", revista que traz
histórias em quadrinhos, cruzadas, brincadeiras, entrevistas. Essa
edição apresenta uma entrevista com o Dr. Jairo Bouer, personalidade
que tem assento importante entre o público jovem.

Ao longo desse período, como já disse, foi realizada uma pesquisa
com avaliação de "pré" e pós-testes. Passarei rapidamente alguns
dados para vocês.

Entre os objetivos de tal pesquisa estão o registro e a avaliação das
percepções desses jovens sobre comportamentos e práticas
preventivas. Como lidam com essa experiência? Que tipo de
experiência de prevenção esse jovem já acessa? Precisamos disso
para sabermos o que dizer a eles.

O outro objetivo é o levantamento das demandas e necessidades
desse público em relação às campanhas informativas.
Freqüentemente escutamos alguém dizer que as campanhas são
muito moralistas ou que enfatizam muito o horror das drogas e negam
outras realidades, o que acaba trazendo um certo afastamento dos
jovens que não acreditam na informação que está sendo veiculada.
Então, precisamos avaliar e pesquisar se isso é verdade ou se é
simplesmente mais um mito com que devemos lidar nesse campo.

E necessário quebrar mitos, conhecer a realidade que se está
passando com os jovens, daí a importância da pesquisa.

Por fim, também temos um instrumento para avaliar o impacto das
nossas medidas.

Em relação à amostragem, foram realizadas 44 entrevistas pré-
testes, ou seja, antes de os alunos iniciarem as oficinas; depois, foram
realizadas 40 entrevistas pós-testes, ou seja, ao final das oficinas; e,
durante as oficinas, realizaram-se 47 entrevistas com o grupo-
controle, alunos que não sofreram nenhuma intervenção direta de
prevenção, mas apenas as intervenções que todos sofremos da mídia,
dos meios de comunicação.

Quanto à participação, esse gráfico em "pizza" mostra as escolas
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envolvidas e o número de alunos em termos percentuais. A maioria
são estudantes de escolas públicas e cursam entre a 7 2 série do
ensino fundamental e o 12 ano do ensino médio. Foi opção nossa
começar a trabalhar com um público mais jovem. Tivemos alunos de
17, 18, 19 anos ou mais, mas o predomínio etário foi do público mais
jovem. Vejam aí que 44,8% dos alunos têm entre 12 e 15 anos,
divididos praticamente 50% entre homens e mulheres.

Outro dado levantado é com relação à idade em que transou pela
primeira vez. A partir dos 10 anos já há registros, mas os índices mais
expressivos estão na faixa dos 13 aos 17 anos.

Nossas campanhas têm incentivado muito o uso do preservativo.
Detectamos um aumento de 7% no uso do preservativo, após a
realização das oficinas. No pré-teste, 80% dos estudantes afirmaram
ter utilizado camisinha na última relação sexual; após as oficinas,
87%.

A pergunta feita sobre os meios de comunicação também é
importante. Precisamos saber quais são os meios que esses jovens
mais acessam. O meio de comunicação mais acessado é a televisão,
o que não nos surpreendeu. E interessante destacar que esses jovens
gostariam de procurar mais informações pela internet. Daí a
importância da existência de mais "sites" indicados para que possam
acessar.

Um dos produtos de nossa campanha sobre o qual não cheguei a
falar foi, a partir dessa avaliação, a criação de uma comunidade no
Orkut, que se chama Sexo, Drogas e Prevenção, da qual vocês estão
todos convidados a participar.

Perguntou-se se naquele momento os jovens portavam alguma
camisinha. No pré-teste, 15% responderam afirmativamente, enquanto
no pós-teste 40% passaram a ter a camisinha disponível, caso fosse
necessária.

No que diz respeito à prevenção das drogas, nesse questionário
também trabalhamos algumas informações. Destacou-se o fato de os
estudantes trabalhados acreditarem mais no poder da informação
sobre o assunto para lidar com essa questão. Há, significativamente, a
importância da punição, da repressão ao tráfico, da proibição do uso,
enfim, de todo um processo do qual participam coadjuvantes e
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parceiros. Mas há uma ênfase no que tange à informação. Esse é um
dado importante que precisamos escutar.

A partir das oficinas e do trabalho realizado, essa pesquisa nos
trouxe alguns indicadores que destacarei rapidamente, entre eles uma
desmitificação dos temas DST e aids. Hoje, os alunos falam mais
entre si, falam mais com pai e mãe. Há, então, uma perspectiva dos
familiares mais sensibilizados para a importância da educação
preventiva. Outro aspecto que acho muito importante, que percebo
claramente na fala dos nossos jovens, é a diminuição do preconceito e
o aumento da solidariedade com relação ao usuário de drogas e ao
portador do HIV. Acho que isso é muito importante. Precisamos
trabalhar com a perspectiva da solidariedade, da diminuição do
preconceito, a fim de que nossos jovens tenham uma visão mais
esclarecida, de que não fique nenhum atravessamento moral sobre
essa questão.

Entre os dados levantados, a maioria dos jovens está na faixa dos
12 a 15 anos, é católica, mora com os pais.

Em relação à prevenção das drogas, apostam muito na perspectiva
da informação. O hábito de estar com o preservativo à mão reforça o
uso. Um dado que levantamos de uma pesquisa imensa é que,
quando se perguntou sobre o modo de transmissão, todos sabiam
como era feita a transmissão e como evitar. No caso do preservativo,
quando não usaram, foi porque ele não estava à mão, e não porque
era ruim ou porque interferia. Esse aspecto é importante na criação de
políticas públicas que privilegiem o alcance mais fácil dos
preservativos para esses jovens.

Em relação à pesquisa, deixarei disponíveis outros dados e
encerrarei a minha fala para usarmos 2 minutos para assistirmos ao
vídeo produzido pelos alunos. Muito obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides" e de vídeo.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras da Sra. Eloísa Lima e a
parabenizamos pela brilhante exposição. Acredito que tenhamos de
envolver e atrair os jovens para a multiplicação, para o trabalho e para
a responsabilidade, pois, assim, serão atraídos para o nosso lado.

Esclarecimentos sobre os Debates
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O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase dos
debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para agilizarmos o debate, solicitamos aos senhores participantes que
fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de 3 minutos para a sua intervenção, sendo
garantido o mesmo tempo aos expositores, para a sua resposta.
Informo às pessoas interessadas em reproduzir os textos distribuídos
neste evento que eles estarão disponíveis nas páginas da internet da
Assembléia: www.almg.gov.br .

Temos também o "site" Minas Antidrogas, lançado há apenas 15
dias: minasantidrogas.com.br . Trata-se de um "site" oficial de
divulgação das ações da Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas
e também da Subsecretaria Antidrogas. Há também o meu "site"
pessoal: fahimsawan.com.br .

Queremos dizer ainda, Dra. Eloísa, que estamos também em
diversas comunidades do "orkut", com vários "prol iles" e "screps",
direcionados a essa linguagem jovem, porque, se queremos fazer a
prevenção, temos de falar a mesma linguagem dos adolescentes. Por
isso, estamos presentes nos 'orkuts" e nos MSNs. Nós nos utilizamos
de todos os instrumentos possíveis de acesso à juventude.

Debates
O Sr. José Roberto Soares - Meu nome é José Roberto Soares. Sou

redutor de danos da Redutores de Danos de Minas Gerais - Redamig,
que desenvolve o projeto Redução de Danos.

E necessária a prática de novas relações sociais, tendo como
objetivo o trabalho comum a favor de todos. Temos de ter sempre
encaminhamento para o desprotegido à mercê do álcool e de outras
drogas. Todas as relações implicam comportamento de risco.
Esperamos que, a partir desse levantamento, surjam sugestões mais
eficazes para o paciente que faz uso de álcool e de outras
substâncias.

Meu professor de música disse que seria bom que as crianças,
desde bem pequenas, tivessem acesso à nossa cultura original. Por
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meio dessas manifestações, poderemos ter objetivos e descobrir as
nossas identidades pessoais.

A Dra. Maria Cecília foi muito clara em sua exposição. Acredito que
o nosso projeto Redução de Danos possa contribuir com essa
perspectiva de levantamento de dados.

Com esse projeto, conseguimos ter acesso ao público alvo das
comunidades vulneráveis, o que poucos conseguem atingir. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. José Roberto. O projeto
Redução de Danos faz parte da pauta da nossa Frente Parlamentar
de Luta contra as Drogas. Como médico, diria ao senhor que, com
essa batalha de redução de danos, devemos preservar a integralidade
da pessoa física, pois temos de acreditar que, um dia, poderá livrar-se
desse mal, voltando, em toda a sua plenitude, ao contexto social.

Pergunta do Sr. Cristiano, do Terra da Sobriedade, à Eloísa Lima:
"Quem dá o treinamento aos adolescentes multiplicadores vivenciou o
problema das drogas, em que se incluem sexo e marginalidade?".

A Sra. Eloisa Lima - Para lidar no campo da prevenção não é
necessário que se tenha usado drogas. O mais importante é fazer a
leitura do tema, pesquisá-lo, desejar trabalhar com o problema,
investir esforços e trabalhar com responsabilidade.

Resumindo: os principais elementos para se trabalhar com
prevenção são disponibilidade, desejo e implicação. E com
envolvimento e relacionamento que fazemos a prevenção.

O Sr. Presidente - Pergunta do Cristiano ao Pe. Haroldo: "Qual a
maneira mais eficaz de tirar o álcool de minha casa sem gerar
conflitos?".

O Pe. Haroldo Joseph Rahm - Não há como tirar o álcool de uma
casa sem conflitos, se a pessoa envolvida - marido, filho ou esposa -
não quer abandonar o vício. Há, no entanto, maneiras de fazê-lo com
menos problemas.

O que minha mãe fez com o médico com quem se casou é um dos
exemplos. Depois de ter tido cinco filhos com ele, dos quais sou um
deles, ela lhe disse certo dia: "Não agüento mais seu álcool". Colocou
uma garrafa de cerveja sobre a mesa e juntou seus cinco filhos jovens
e disse: "Roberto, faça a sua escolha. Se quiser a bebida, tudo bem,
mas, na minha casa, não mais". Da próxima vez que ele chegou
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alcoolizado - só pobre chega bêbado -, ela pegou suas coisas,
colocou-as na varanda, e foi a última vez que vi meu pai.

Minha mãe deu a meu pai a oportunidade de decidir: ou a bebida ou
a família. Isso funciona bem em muitos lugares.

Há 2 mil comunidades do Amor Exigente pelo Brasil afora, porque,
certo dia, uma mãe disse a seu filho: "Você pode ficar com sua
bebida, mas, na minha casa, não". O jovem saiu, voltou e hoje
trabalha no Amor Exigente. A base do Amor Exigente é amar com
disciplina. Funciona em muitos casos.

Digo às esposas, que sofrem tanto, para mandá-los embora e, se
brigarem, pedir que me procurem, para que eu explique a eles as
razões. Algumas esposas fazem isso.

Por fim, é praticamente impossível trabalhar com uma pessoa que
está bebendo e usando drogas se ela não quiser. Há três dias, um
homem digno, empresário, que, pelo que imagino, foi-me trazido pela
esposa, queria saber de um bom psicólogo para si. Indiquei, mas, por
acaso, perguntei-lhe se queria parar. Ele me respondeu que não.
Disse-lhe, então, que ele perderia seu tempo com um psicólogo,
porque, se uma pessoa não quer parar, nenhum de nós vai causar-lhe
isso e dar-lhe condições para parar. Em comunidades terapêuticas e
de espiritualidade, o que fazemos é dar condições para que a pessoa
tome a sua decisão. Se ela não quiser parar, será outra na estatística
segundo a qual de cada 100 homens, 12 são alcoólatras. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. O Pastor Wellington Vieira, da
Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil -
Feteb - dirige a este Deputado a seguinte pergunta: "Por que o
orçamento para a Subsecretaria Antidrogas é tão pequeno? Com as
várias ações que têm sido feitas, por que não se rediscutir o
orçamento, para que em 2007 tenhamos condições de fazer ações de
tratamento, pesquisa e prevenção?".

Quero dizer que concordo plenamente com o Pastor - o orçamento
realmente é pequeno. Desde a fundação da Frente Parlamentar de
Luta contra as Drogas, temos trabalhado, em parceira com a
Subsecretaria, nesse orçamento. No ano de 2004, conseguimos
garantir R$300.000,00, no orçamento de 2005, para o trabalho da
Subsecretaria. No ano de 2005, conseguimos, para este ano, 2006,
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R$1.000.000,00, que foram alocados pela Frente para o trabalho das
comunidades e estão disponibilizados para a Subsecretaria. Assim
mesmo, acho muito pouco, e temos que sensibilizar cada vez mais
esta Casa e o governo para essa questão.

Mas há também as ações paralelas, já exemplificadas pelo Cloves
com o leilão dos carros, que hoje se reverte em orçamento. Também
há a questão da regulamentação do fundo, outra coisa importante,
porque, a partir daí, teremos outros orçamentos, outras fontes. E
ainda há as emendas com as quais os parlamentares desta Casa,
dentro do possível, beneficiam uma ou outra entidade.

Então, repito que concordo com o Pastor. E preciso um trabalho
contínuo, permanente, de convencimento. Acho até que houve algum
avanço, porque, se até 2004 não havia nenhuma dedicação do
orçamento a isso, passou a existir alguma coisa: R$300.000,00 e,
depois, R$1.000.000,00. Agora, vamos lutar, sim, para conseguir mais
orçamento para as comunidades, para a Subsecretaria e suas ações.

Temos também uma grande responsabilidade com os conselhos
municipais antidrogas, que estão sendo formatados em todo o Estado.
Hoje, já passam de 80 conselhos, que conseguimos formar com a luta
da Subsecretaria e a contribuição da Frente Parlamentar - eu,
pessoalmente, tenho ido inaugurar, de alguma maneira, conselho por
conselho, e o Clóvis tem-se deslocado para todas as regiões do
Estado. Queremos a descentralização, mas sabemos que esses
conselhos precisam ter condições de encaminhar um paciente para
tratamento e fazer suas prevenções, precisando, para isso, de
financiamento. Sabemos que a descentralização das ações é
fundamental, mas isso precisa ser estruturado, e é preciso haver
financiamento, que é outra questão que precisamos debater com
cuidado. Em suas comunidades, esses conselhos terão as suas
comunidades terapêuticas, os seus centros de tratamento, que
também precisarão encaminhar seus pacientes, e, ao fazerem isso,
terão também de custear esses tratamentos.

Estamos trabalhando de várias maneiras. Queremos convencer,
sim, nossos parlamentares a melhorar os orçamentos da secretaria.

A outra pergunta é: "como podemos proibir a veiculação na mídia
mineira de propagandas do álcool?". A regulamentação é federal, não



963

basta proibir em Minas Gerais. Estamos fazendo um trabalho de
formiguinha, mas efetivo, para garantir a importância desse trabalho
em Minas Gerais. Há 15 dias o governo de Minas lançou o programa
de estabelecimento das fronteiras de Minas Gerais, melhorando o
aparelhamento da nossa Polícia Militar nas fronteiras, colocando mais
instrumentos à disposição, veículos mais velozes, maior contingente e
armas mais eficazes. Pertenço a uma região que faz fronteira com três
Estados. Sabemos que as pessoas saem de um lugar e assaltam em
outro, transitam com a droga em outro lugar, e assim por diante. Esse
programa é uma atitude para conter isso.

Dois ou três palestrantes falaram sobre o cumprimento das leis já
existentes. Chegamos ao ponto de alguém dizer que temos que pedir
aos comerciantes para não venderem a droga. Assim, quem sabe?,
eles cumpram a lei. E verdade: é importante sensibilizar os
comerciantes. Temos que fazer cumprir as leis já existentes, como as
leis das estradas e das vizinhanças das escolas. São muitas leis que
deveriam ser cumpridas. A frente parlamentar tem feito um trabalho
junto aos parlamentares do Congresso Nacional para que também
formem uma frente parlamentar e para pressionar os representantes
de Minas Gerais a diminuir essa propaganda abusiva, vinculando
imagens dos ícones da nossa juventude e da política que, sem
estarem sendo pagos por nenhum comercial, fazem publicidade
negativa, do álcool e do fumo.

Temos alguns requerimentos. Fazemos um trabalho para incentivar
o cumprimento das leis já existentes. Isso é mais importante que fazer
novas leis. E, também, para pressionar os órgãos competentes para a
redução da publicidade.

Pergunta para Eloísa, de Carolina, da Terra da Sobriedade: "Como
avaliar o baixo índice de participação dos alunos da escola particular?
Como são selecionados os participantes do projeto?".

A Sra. Eloísa Lima - Na seleção dos participantes do projeto houve a
perspectiva de privilegiar o aluno da escola pública porque tem menor
acesso à informação e à capacitação.

Em relação aos alunos da escola particular, foi selecionado o
mesmo número de alunos que nas outras escolas: aproximadamente
20 alunos. E prosseguiram aqueles que tiveram disponibilidade de
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tempo, que ficaram mais envolvidos com a causa do projeto. Enfim, a
oportunidade foi dada a todos da mesma forma, mas privilegiamos o
aluno da escola pública porque tem menos acesso à capacitação e à
informação.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Vilela Marti, assistente social
da Prefeitura Municipal do Rio Abaixo: "Qual é a abrangência do
projeto apresentado? Limita-se ao Município de Belo Horizonte ou
abrangerá outros Municípios? Haverá novas capacitações?".

A Sra. Eloísa Lima - Esse foi um projeto-piloto realizado em Belo
Horizonte. Estamos buscando novas parcerias, novos apoios e novos
financiamentos para ampliá-lo e transformá-lo numa perspectiva mais
ampla de um programa, de uma política pública. Ainda não temos
condições de dar-lhes uma resposta clara. Esse trabalho deverá ser
feito em parceria, com muito diálogo e busca de contatos.

Outro caminho viável é a capacitação de equipes locais, para que
continuem esse trabalho. As secretarias estão trabalhando com essa
perspectiva. Somente assim haverá uma descentralização para que
as equipes locais possam dar continuação a esse trabalho.

O Sr. Clóvis Barros - Boa-tarde a todos. Sou da Diretoria Municipal
de Saúde de São Sebastião do Paraíso e Presidente do Comas, órgão
que estava desestruturado. Estou fazendo sua reestruturação, porque
a incidência de mortes causadas por drogas em minha cidade é muito
grande. De janeiro até agora ocorreram seis assassinatos. Como São
Sebastião do Paraíso fica na divisa com o Estado de São Paulo, a
situação é complicada.

Concordo plenamente com o Pe. Haroldo, ou seja, que precisa
haver religiosidade em tudo o que se fala sobre álcool e drogas. Sou
alcoólico há 11 anos e fui alcoólatra por 14 anos. Realizo um trabalho
em minha cidade e região fazendo palestras. E um projeto que está
em andamento com o apoio da Senad. Conversei, por telefone, com o
Cel. Barros, que nos está apoiando.

A minha região abrange 21 Municípios pequenos, cerca de 300 mil
habitantes e uma população estudantil de 120 mil alunos. Somente na
minha cidade fiz palestras para 20 mil alunos. Esse trabalho que faço
falando um pouquinho de minha vida, sobre o alcoolismo, causou um
efeito acima do esperado. As vezes, saio na rua e não consigo chegar
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ao meu destino, porque muitas pessoas querem soluções para
problemas, como o uso de álcool e drogas por parentes e amigos.

Como esse trabalho teve excelente apoio da Prefeitura e do governo
do Estado, por meio da Sedese - procuro sempre o Cloves, meu xará,
e o pessoal de Brasília -, estou tendo um respaldo muito bom e uma
ótima aceitação por parte da população. Outros Municípios estão
interessados nessas palestras. Em São Sebastião do Paraíso, esse
trabalho, com o apoio da Prefeitura, é realizado nas escolas
municipais, estaduais e particulares.

Deputado Fahim Sawan, existe a possibilidade de uma disciplina
sobre conscientização dos males causados pelo álcool e pelas drogas
tornar-se obrigatória na grade curricular de todas as escolas? Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Aproveito a fala do Clóvis para parabenizar todos
os que estão trabalhando em nosso Estado na reestruturação e
implantação de conselhos municipais antidrogas, todas as Prefeituras
e Câmaras Municipais que se estão engajando nessa luta conosco.
Deixo um abraço, esse apoio da frente a todos vocês.

Clóvis, existem trabalhos sendo institucionalizados. Tenho discutido
muito com o pessoal da educação a questão de mais currículos
obrigatórios, como ensino religioso, por exemplo, sexualidade e
prevenção. Também faço palestras em escolas há mais de 20 anos.
Já tive o mesmo pensamento seu. Temos discutido isso com as
Comissões de Educação e de Saúde desta Casa. Sabemos que está
havendo em nosso Estado uma modernização do ensino. Existe uma
tendência muito grande de fazer com que a criança fique mais tempo
dentro da escola. Como disse em minha fala inicial, estão sendo
implantadas escolas de tempo integral no Estado.

Na verdade, não estamos construindo prédios, mas estruturando
escolas estaduais já existentes, a fim de que acolham e atraiam os
meninos, que ali ficariam por mais tempo, mesmo depois do período
letivo normal. Isso é uma defasagem nossa em relação a outros
países desenvolvidos, onde as crianças passam quase o dobro do
tempo na escola. Indo de encontro a essa situação, o governo do
Estado realmente está transformando-a. Em Belo Horizonte, salvo
engano, são mais de 60 escolas que hoje já trabalham com esse
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projeto, e estamos começando a interiorizá-lo em 13 escolas na região
de Uberaba.

Dentro desse período extracurricular é que estão sendo montadas
as oficinas de sexualidade, de prevenção. Acredito na prevenção.
Todos que estamos aqui cremos nela. Quando não se faz prevenção
é que se sente a sua falta. Tenho dito que prevenção não é uma obra
de concreto onde se coloque uma placa, é evitar que aconteça o mal
maior. Quando não se faz isso, infelizmente colhem-se esses
resultados. Estamos enfrentando agora o problema da dengue, que
está alastrando-se novamente no nosso Estado, aliás provocando
mortes, porque deixamos de dar continuidade à prevenção ou porque,
em certo momento, alguém ficou tranqüilo e disse que ela não era
mais necessária. Aí, a população se acomoda, e colhem-se os
resultados mais à frente. Nosso trabalho é acreditar na prevenção,
antes de tudo. E não há como fazer prevenção fora da escola, sem
estar no caminho certo.

Margarida Maria do Prado, do Grupo de Apoio Ombro Amigo, de
Caetanópolis, dirige uma pergunta ao Pe. Haroldo: "Tenho dificuldade
de aplicar o Amor Exigente no grupo de apoio. Gostaria de obter
informações'.

O Pe. Haroldo Joseph Rahm - Você está como o resto de nós. Eu
trouxe o Amor Exigente ao Brasil por acaso, mas, quando o fiz, Roseli
traduziu o livro em inglês. Trabalhei praticamente dois anos sozinho,
convidando pais e amigos para participar das reuniões. Notei que eles
deixaram alguns de seus filhos cometerem suicídio, etc, mas não
queriam ir às reuniões, por muitas razões.

O conselho que dou é que fique muito perseverante, chegue na hora
certa da reunião, digamos, terça-feira, às 20 horas. Talvez uma ou
duas pessoas compareçam. No meu caso, a D. Mara Menezes, uma
'socialite", uma mulher bem sociável em Campinas, rica, começou a
freqüentar as reuniões não porque tinha problema na família, mas em
razão do seu amor altruísta. Quando aquela mulher bonita, rica, social
entrou, logo vieram muitas outras pessoas. Temos o Amor Exigente
cada noite em Campinas não por minha causa, mas por causa das
pessoas certas que chegaram.

Meu conselho é que você fique paciente e perseverante, que
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chegarão pessoas para servir. Essa é a minha experiência.
O Sr. Presidente - Quero que a Dra. Ana Cecília nos responda a

uma pergunta como médica, como psiquiatra. Uma das classes que
mais abusam de drogas, principalmente de drogas lícitas, é a nossa
classe médica. Sabemos da importância de se fazer um trabalho de
conscientização no nosso meio. A senhora não acha que também é
preciso haver maior engajamento do pessoal da saúde na prevenção?
Falo isso porque ainda acredito muito na influência da atuação de
todos os profissionais da saúde junto aos seus pacientes e à
comunidade. Tenho visto que muitos carecem de informações
científicas, como por exemplo as que a senhora trouxe para este
debate sobre o amadurecimento do cérebro, do hipotálamo e da
própria adolescência. O que podemos fazer neste momento em nível
de comunidade médico-científica para que levemos a prevenção para
dentro dos consultórios, para a prática do dia-a-dia de todos os
profissionais da saúde? Por exemplo, um ótimo instrumento que
precisa ser mais utilizado na prevenção é o Programa de Saúde da
Família.

A Sra. Ana Cecilia Petta Roselli Marques - O papel do médico na
prevenção, o seu papel social, o lugar que ocupa, como o Deputado
Fahim Sawan falou, é muito específico. Acho que tanto o médico
quanto nós, cidadãos, temos sofrido com a velocidade com que as
coisas caminham, a ciência, a pesquisa, etc. Há um grande espaço
entre o que é pesquisado e o que é consenso, o que é antigo e o que
tem de ser adotado hoje. Algo que vai além das evidências da ciência
e desse espaço para que assimilemos tantas informações, que é
exatamente a mudança de comportamento. A mudança de
comportamento tanto do médico quanto do paciente, da criança, do
adolescente, do pai e da mãe de família não acontece rapidamente,
demora.

Gostei de ouvir as pessoas que estavam na Mesa, pois há
credibilidade no que é dito, há uma tradição que faz com que as
pessoas comecem a mudar o seu comportamento. A informação vem
sempre atrasada. Se você não está na universidade ou não faz parte
de um grupo de pesquisa e tem a ciência à sua mão, ou não tem o
hábito de pesquisar, de entrar no "site" e saber o que mudou, demora
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para que aquilo passe a ser a sua verdade e modifique o seu próprio
comportamento.

Então, Deputado Fahim Sawan, a sociedade inteira está sofrendo
com essa falta de aconchego, necessita ficar mais perto de seus
pares. De repente, uma dessas pessoas é um médico, que já está
mais atualizado, que pode contar um pouco mais o que aprendeu e
esse tempo pode ficar um pouco mais reduzido.

Ao contrário do que tem acontecido, as pessoas sozinhas no
computador, trabalhando 20 horas sem parar - dinheiro não é tudo,
mas é 100%, as novas leis econômicas do mundo, toda essa
confusão que recebemos - como disse a Eloísa, tínhamos de nos
aproximar e dialogar mais. Só informação não basta, faltam diálogo
afetivo e conhecimento. O médico prescreve substâncias
psicotrópicas. Como já falei, temos assistido não só o abuso na
prescrição de inibidores de apetite - o Brasil é o primeiro consumidor
mundial desses medicamentos. Há abuso na prescrição de calmantes,
• é lógico que a classe médica vem fazendo o mea-culpa. Como disse
• Pe. Haroldo, ela também não consegue segurar o tempo. Acho que
tempo ainda é o nosso grande problema. Aproximarmo-nos mais
talvez seja uma saída.

O Sr. Presidente - Obrigado. Neste instante estão encerradas as
inscrições para as perguntas. Há três perguntas, por coincidência uma
para cada um dos palestrantes de hoje. Farei a pergunta a eles, já
pedindo que façam suas considerações finais.

Passo a palavra para a Eloísa fazer suas considerações finais e
responder à pergunta dirigida a ela. Agradeço a você pela presença
em nosso ciclo de debates, pela brilhante palestra, e quero dizer da
alegria de tê-la aqui, reconhecendo de público o trabalho que a
senhora faz com os adolescentes e também na prevenção.
Aprendemos muito com seu trabalho e queremos aprender muito
mais. Parabéns por seu trabalho.

A última pergunta para a senhora é de Edvilton Miranda, do Terra da
Sobriedade: "Como atrair jovens para a prevenção, se os adultos, que
são sua referência, não estão atentos para os problemas do álcool,
das drogas e da prevenção?". Com a palavra, a Eloísa, para
responder e fazer suas considerações finais.



A Sra. Eloísa Lima - Em relação a essa pergunta, uma perspectiva
que temos trabalhado é a idéia de que prevenção também se ensina
na escola. Acho que é uma responsabilidade que precisa ser
compartilhada por todos os atores sociais. Se de fato as famílias lidam
com a experiência da droga, seja ela lícita, seja ilícita, de forma
cotidiana, isso muitas vezes dificulta a história do tal "exemplo".
Prevenção também pode ser ensinada na escola. Temos lidado e
aprendido com essa experiência.

Posso dizer a vocês com toda confiança que o que tem iluminado
nosso trabalho é o entusiasmo, a alegria do convívio. As pessoas
querem conviver, produzir. Resgatando um pouco da fala da Dra. Ana
Cecília, carecemos de afeto, de convívio, de relacionamento. Vivemos
em uma sociedade em que a velocidade dos acontecimentos, a busca
desenfreada de consumo, tudo realmente tem afastado muito as
pessoas do convívio. Daí a importância também da religiosidade como
religação. Pe. Haroldo nos falou sobre a importância da religião.
Remeto-me muito à importância do convívio, da religião no sentido do
"religare", sentido etimológico do termo religião, que é ligar as
pessoas. Essa ligação pode se dar em outros níveis, em outras
esferas.

Para finalizar, gostaria de enfatizar a importância do trabalho de
prevenção associado ao trabalho do tratamento e, quando necessário,
ao trabalho da repressão. Entendo que é preciso fortalecer mais as
estratégias de prevenção. Em todos os lugares em que tenho
divulgado esse trabalho, tenho recebido muita acolhida, carinho e
muito interesse das pessoas, o que me tem feito acreditar na
possibilidade efetiva de trabalhos dessa natureza terem mais espaço,
um lugar mais iluminado.

Agradeço a todos pela paciência de ficar aqui nos escutando, de
participar deste debate. Mais uma vez, agradeço à Casa pela iniciativa
deste debate, ao Deputado Fahim Sawan; enfim, a todos vocês aqui
presentes, meu muito obrigado.

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Pe. Haroldo, já entrando na
fase das considerações finais. O nome da pessoa que lhe faz a última
pergunta é Genival Arcanjo de Oliveira, da Associação Recuperação,
Resgate, Amor e Vida, de Pará de Minas: "Devemos ajudar as
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pessoas que tenham recaídas, mesmo que tenham passado há pouco
tempo por alguma associação?".

O Pe. Haroldo Joseph Rahn - Digo aos meus jovens que, não
importa quantas vezes a pessoa caia, sempre será bem-vinda quando
voltar. Não posso citar o que, falam os cientistas porque não sou
homem de ciências, porém dizem que cair é uma parte da
recuperação. E álcool e drogas têm muitas causas, demandando
muito tempo para sua cura. Portanto, temos de ter muita paciência,
muito amor, e sempre trabalhar com aqueles que estão caindo,
porque essa é a finalidade de nossa vida. Não queremos dizer a uma
pessoa o que deve fazer; nossa finalidade é servir e ajudar aquele que
precisa de nós, e nenhuma pessoa precisa mais de nós que a caída.
Essa é a maneira como vejo a vida. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, a
Dra. Ana Cecília, a quem agradecemos pela brilhante participação em
nossos debates. Passamos à última pergunta, formulada pela
Carolina, da Terra da Sobriedade: "Quais são as experiências
paulistas em relação à prevenção e ao uso de álcool? Informação: no
período de 16 a 18 de junho de 2006, haverá o curso do Amor
Exigente. Maiores informações pelo telefone: 3452-7622 - Terra da
Sobriedade, instituição apoiadora".

A Sra. Ana Cecília Petta Roselli Marques - Obrigada, Carolina. Sua
pergunta foi brilhante. Eu precisava dizer-lhes o que São Paulo estava
fazendo. Há, em São Paulo, quatro experiências muito interessantes,
em que a comunidade faz a prevenção, atitude que o mundo vem
preconizando cada vez mais. Não falamos da prevenção de apenas
uma escola, de uma pessoa, mas da mobilização de toda a
comunidade, o que inclusive já deu bons resultados. Temos o projeto
de Diadema, que era a cidade mais violenta do Brasil, tendo deixado
de sê-lo. Lá, toda a sociedade juntou-se aos políticos e definiu a
importância de se beber menos, porque as pessoas morriam devido a
acidentes, brigas, homicídios, suicídios, violência domiciliar, causados
pelo álcool. Elaboraram uma lei, carinhosamente chamada de Lei
Seca, obrigando o fechamento dos bares às 23 horas. Disso resultou,
em três anos de aplicação da lei, a redução de 50% do número de
mortes anuais relacionadas ao álcool. Isso é importantíssimo. Pensou-

IÁt



971

se que com o fechamento dos bares, fazendo com que o indivíduo,
que bebia até às 23 horas, fosse para casa, haveria aumento de
violência domiciliar. Mas isso não ocorreu: a violência diminuiu em
30% também no domicílio. Portanto, trata-se de uma experiência
nacional, que deu certo em nosso contexto.

Ela serve para todas as cidades brasileiras? Não. A lei precisa ser
discutida. A comunidade deve querer e batalhar pela lei, para que ela
taça parte da política pública daquela cidade. Lei de cima para baixo
não funciona, e temos os exemplos que eu mesma citei.

Segundo exemplo de São Paulo: uma das medidas mais
importantes de controle e prevenção é o preço da droga. Quanto
maior o preço, menor o acesso e consumo. Paulínea, uma cidade do
Estado de São Paulo, em uma testa, no carnaval, conseguiu fazer, por
meio da sua associação comercial, um pacto entre todos os
vendedores de bebidas, nos bares e comércio, para fixar o preço em
patamar mais elevado. O que ocorreu? Não houve consumo abusivo
do álcool, porque o preço ficou alto. Obviamente, durante o carnaval,
uma festa em que se bebe demais, as pessoas beberam menos e
morreram menos. O número de mortes caiu em 28%, naquela testa,
se comparado com o do ano anterior e dos subseqüentes, em que não
houve esse pacto.

Terceira experiência que deu certo foi a de algumas cidades, como
Diadema, Paulínea, São Bernardo e outras cidades pequenas. Elas
começaram a controlar o beber e dirigir. Esse beber e dirigir nada
mais é que "check point", pontos onde são parados os motoristas e é
feito o teste do bafômetro, que faz parte do nosso programa de
prevenção. O bafômetro custa bem baratinho. Nessa avaliação,
obtivemos o seguinte dado: 30% dos motoristas parados
aleatoriamente, sem forma de escolha muito definida, estavam com
alcoolemia, álcool no sangue, muito acima do permitido para dirigir.
Pensemos o que significa 30% "versus" o resto dos problemas
relacionados com álcool e trânsito, uma situação muito séria. Em
função disso, foi acordado pelo Prefeito e pelas polícias, porque é
importante que vários setores da comunidade se unam para realizar a
medida da prevenção, que seria mantido o "check point" em vários
lugares. Agora deveremos ter alguns resultados. Quem sabe, na
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próxima vez, eu os mostre para vocês?
Por último, uma cidade pequena, Taboão da Serra, muito violenta -

não preciso dizer que Diadema saiu do "ranking" das mais violentas -,
iniciará um treinamento para comerciantes a fim de que eles
entendam a importância de se cumprir a lei para menores, não
vendendo cigarros nem bebidas ou qualquer outra droga psicotrópica.
No caso, as farmácias, muitas vezes, vendem remédios para
menores. Os pais, sem saber disso, mandam a criança buscar o
remédio controlado, mas a criança pode usar esse remédio que
também é um psicotrópico.

Então, essas experiências deram certo, e a paulista vem até aqui
para dividi-Ias com os mineiros, e eu sou, mais ou menos, mineira.
Agradeço e digo ao colega de São Sebastião do Paraíso que meu
marido é desta cidade. Então, estou sempre com um pé na cozinha
mineira, achando-a a melhor possível. Quero só dizer uma coisa, para
terminar: agradeço a honra de ter sido, mais uma vez, convidada
pelos mineiros. Falei em tradição, respeito e compromisso, mas penso
que o que faz a diferença aqui é a ternura. Obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, agradece a todos
os componentes da Mesa, Dra. Ana Cecília, Dra. Eloísa, Pe. Aroldo,
assim como a todos convidados e participantes que estiveram aqui
nesta manhã.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 339 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM

11/5/2006
Presidência dos Deputados Fahim Sawan e Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Apresentação
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musical - Palavras da Sra. Raquel Martins Pinheiro - Palavras do Sr.
Aloísio Andrade - Palavras do Pastor Vânio de Oliveira -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2 9 Painel: Composição
da Mesa - Palavras do Juiz José Eustáquio Lucas Pereira - Palavras
do Delegado Márcio Siqueira - Palavras do Sr. Luiz Matias Flach -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Fabim Sawan) - Destina-se esta

reunião, ciclo de debates 'Luta contra as drogas", com os objetivos de
discutir os problemas relacionados ao uso de drogas, abordando a
prevenção, o tratamento, a reinserção social do dependente e o
combate ao narcotráfico, a levantar subsídios para o aprimoramento
das políticas públicas de combate às drogas no Estado de Minas
Gerais e para a atuação da Frente Parlamentar de Luta contra as
Drogas. l Q Painel

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

os Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, membro da Frente
Parlamentar de Luta Contra as Drogas e Presidente da Comissão de
Educação desta Casa; Raquel Martins Pinheiro, Especialista em
Drogodependência e Referência Técnica de Álcool e Drogas na
Coordenação Estadual de Saúde Mental; Aloísio Andrade, Presidente
do Conselho Estadual Antidrogas; e Revmo. Sr. Pastor Vânio de
Oliveira, Presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas
Evangélicas do Brasil - Feteb.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença das Exmas. Sras. Benice

Maia; Prefeita de Itapagipe, Ana Cecília Petta IRosseli Marques; do
Revmo. Pastor Welington; e dos Exmos. Srs. Cel. Hamilton Firmino,
do SQ CRPM; Ten.-CeI Antônio Souza Filho, do 4Q BPM de Uberaba;
Cleiton Dutra, Superintendente de Prevenção à Dependência
Química, e da Geísa Calvert, Superintendente de Tratamento ao
Dependente Químico, todos os dois vinculados à Secretaria
Antidrogas; das Exmas. Sras. Graciele Cristina Figueiredo Mota, da
Prefeitura Municipal de Caetanópolis; Maria Imaculada Domas, da

rÃ
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Comunidade de Apoio e Recuperação de Vidas Femininas; Elaine
Cato Gonçalves, da Vigilância Sanitária de. Minas Gerais; e dos
Exmos. Srs. Dirceu Lopes, da Colônia Bom Samaritano; Silvério do
Santos, da Sociedade Vida e Renascer; Mateus Campara, do
Francisco Gomes; Ednilton Miranda, da Terra da Sobriedade; Hélio
Andrade de Meio Júnior, do Servir - Sociedade Vida e Renascer; e
Odair Volpi. Agradeço a participação neste ciclo de debates e na
organização do evento. Muito obrigado a todos vocês.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Cap. Alberto Luiz, que fará um

histórico sobre o Projeto Artistas da Paz, desenvolvido pela PMMG,
em parceria com a Fundação Guimarães Rosa e a Sociedade Cruz de
Malta. Em seguida, ouviremos o coral do projeto, formado por cerca
de 30 crianças.

O Cap. Alberto Luiz - Inicialmente, gostaria de cumprimentar o
Deputado Fahim Sawan, Presidente da Frente Parlamentar de Luta
contra as Drogas e deste ciclo de debates "Luta contra as drogas", por
intermédio do qual cumprimento os demais membros da mesa, os
participantes que representam as entidades que promovem trabalhos
preventivos, tratamento de usuários de drogas e combate ao
narcotráfico. Também cumprimento os demais integrantes desta
Casa.

Na verdade, a Polícia Militar desenvolve vários projetos, como o
Proerd, conhecido por todos, um projeto de sucesso, tipicamente
americano, que vem sendo desenvolvido no Brasil, especialmente em
Minas Gerais. Aproveitando a oportunidade, queremos fazer uma
síntese de outros dois: Projeto Artistas da Paz, com o seguinte
slogan s "Segurança e Cidadania Também se Fazem com Música", e

um projeto aproximativo, educativo e preventivo, desenvolvido com
crianças de 4 a 10 anos, nas escolas públicas e particulares de Minas
Gerais e nas comunidades: PM, Amigo Legal.

Início, falando sobre o Projeto Artistas da Paz, que se destina a
atender às comunidades carentes e hoje está sendo desenvolvido no
aglomerado Morro das Pedras, com aulas teóricas e práticas de
música, ministradas por militares músicos da Polícia Militar. Esse
projeto de assistência social, promovido pela PMMG, em parceria com
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a Fundação Guimarães Rosa e a Sociedade Cruz de Malta, visa ao
desenvolvimento de relações integradas entre os membros da Polícia
Militar e a comunidade residente nas áreas mais desfavoráveis e
violentas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com efeito, a Polícia Militar entende que os esforços necessários
para se conter o avanço da criminalidade devem alicerçar-se,
essencialmente, nas medidas preventivas que visam alcançar os
objetivos projetados interativamente com a comunidade, por meio da
parceria e da cooperação, notadamente na busca de solução para os
problemas relacionados com os meninos de rua, a fome, a miséria e o
grave problema das drogas. Assim, para exercer o seu papel na
prevenção do crime e no estabelecimento de um clima de
tranqüilidade e bem-estar social, a nossa corporação desenvolve
projetos como o Artistas da Paz, buscando, na convivência externa, os
motivos específicos para os planejamentos e a prestação dos serviços
à coletividade. Desse modo, a corporação, tocada pelo sentimento de
solidariedade humana, acima de tudo, não se preocupa apenas em
combater os efeitos da violência e da criminalidade, mas participa
efetivamente de programas assistenciais destinados às crianças e aos
adolescentes que se encontram em situação de risco social e ou
pessoal, bem como as comunidades desmotivadas em todo o território
mineiro.

Com isso, os moradores têm oportunidade de mostrar suas
habilidades artísticas, mantendo-se distantes da criminalidade
sobretudo, das drogas.

Permito-me citar alguns nomes: Ten. Marani, que brilhantemente
conduz a banda e os trabalhos do Morro das Pedras; Sargs. Adriano,
Luciana, Ezequias, Júnior, Paiva e Mauro; e os estagiários da
Fundação, Juliano e Liliani.

Convido a se posicionarem à frente deste Plenário os meninos do
aglomerado Morro das Pedras, os Artistas da Paz.

Ouviremos, entoados pelos meninos do projeto Artistas da Paz o
"Rap de Saudação" e "Do Seu Lado", do grupo musical Jota Quest.

- Procede-se à apresentação musical.
Como segundo número entoado pelos meninos do Projeto Artistas

da Paz, a canção "O Trenzinho Corre", música do cancioneiro infantil,

e,

Lai
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de autor desconhecido.
O Projeto PM Amigo Legal é a volta de um programa aproximativo e

educativo da Polícia Militar dos idos de 70, quando no primeiro gesto
de aproximação da polícia daquela época com a comunidade,
principalmente com as crianças de 4 a 10 anos nas escolas públicas e
particulares. Até hoje, muitas pessoas possuem a carteirinha PM
Amigo Legal. E a retomada dessa campanha, desse trabalho
educativo e preventivo, acima de tudo, com um "plus", um algo a mais,
um ícone no imaginário das crianças de 12 à 4? séries das
comunidades mais carentes.

O personagem PM Amigo Legal retrata o policial ideal. Quando o
PM Amigo Legal comparece no aglomerado do Morro das Pedras e
em tantos outros de Minas Gerais, reafirma o trabalho do Proerd.
Reafirma e estabelece a confiança que as crianças e a comunidade
têm de ter no seu policial. Acima de tudo, é um trabalho preventivo e
educativo.

Convido os Artistas da Paz a cantarem a canção do amigo legal e o
convido para que se faça presente. Esse trabalho é um investimento
em gerações futuras. Com vocês, os Artistas da Paz.

- Procede-se à apresentação musical.
Essa é a coreografia ensinada às crianças, nas escolas dos

aglomerados, para receber o PM Amigo Legal, o amigo das crianças.
O PM Amigo Legal aproxima-se para que todos vejam o personagem,
que vem trabalhando preventivamente com as crianças de 1? à 4?
séries, cuja faixa etária é de 4 a 10 anos, prestando-lhes orientações.

A canção diz: "Todo dia, toda hora, ele ajuda o pessoal, protege a
comunidade buscando a paz social. PM amigo da gente, PM amigo
legal." Ouviremos agora a canção "Nos Bailes da Vida", de Milton
Nascimento, entoada pelos meninos do Projeto Artistas da Paz.

- Procede-se à apresentação musical.
A Policia Militar agradece esta oportunidade e deixa a seguinte

mensagem: vocês que participam e se ombreiam não nessa luta, mas,
acima de tudo, nessa conquista e vitória, que, aliás, está bem próxima
desde que todos façam sua parte, são dignos de admiração e de
aplausos. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Agradecemos à gloriosa Polícia Militar de Minas
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Gerais, que vem realizando o seu papel na repressão ao tráfico e no
combate à criminalidade e que está aqui trabalhando conosco na
prevenção. Agradecemos imensamente a presença da Banda da
PMMG, que abrilhantou este evento; do Cap. Alberto Luiz, que trouxe
um pouco da experiência dos Artistas da Paz; dos Artistas da Paz,
que aqui estiveram; do Sarg. Adriano, maestro dos Artistas da Paz; do
Ten.-Cel. Antônio, do 42 Batalhão da PMMG; e do Cel. Hamilton
Firmino, Comandante do 52 CRP da PMMG.

Palavras da Sra. Raquel Martins Pinheiro
Boa tarde! Agradeço ao Deputado Fahim Sawan o convite e

oportunidade de falar para todos um pouco sobre o tratamento do uso
de drogas e álcool, e, na sua pessoa, cumprimento os demais
componentes da mesa.

Para pensarmos uma política de atenção, há alguns pressupostos
básicos que são os pilares de uma atenção integral.

A efetividade dessa abordagem está baseada e relacionada a dois
elementos: o tratamento deve ser efetivo para reduzir o consumo; e a
maior parte da população de dependentes de drogas deverá aceder
com facilidade aos programas de tratamento.

Esses dois pontos são fundamentais e constituem-se em elementos
para compor uma política. Em cima dela é que se pensa a política
nacional sobre drogas, considerando que a abstinência é o objetivo
desejável. Muitas vezes o tratamento, no seu primeiro momento,
consegue reduzir o consumo.

Isso quer dizer quer os profissionais devem estar preparados para
atender o usuário enquanto não estiver completamente abstinente, o
que, de certa forma, chamamos de estratégia de redução de danos.

O acesso da população ao tratamento é outro problema grave.
Atualmente o álcool é reconhecido como uma questão de saúde
pública. Minas Gerais tem 853 Municípios, com uma população, em
alguns casos, bem pequena, que não comportam serviços
estruturados, como o Centro de Atenção Psicossocial, sobre o qual
falarei mais adiante. Portanto, os usuários têm dificuldades de serem
atendidos nos serviços de saúde, muitas vezes, disponíveis no
momento. Esse é um trabalho que deve ser feito por uma política que
pensa ampliar e acolher o usuário no seu direito de ser atendido e

rÀ
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respeitado. Esse é um problema a ser vencido por todos nós.
Segundo a OMS, para se fazer um sistema eficaz, é necessário

incluir alguns aspectos básicos. Profissionais qualificados é outra
dificuldade quando conversamos com gestores. Na abertura de um
serviço, muitas vezes, temos os dois problemas relacionados com os
profissionais no interior do Estado. Primeiro, a não-existência do
profissional de nível superior; segundo, os profissionais não se sentem
qualificados o suficiente para atender à clientela de álcool e outras
drogas. Isso pode ser trabalhado por nós em duas frentes. Primeiro,
tentarmos ampliar e incluir a questão do álcool e outras drogas no
currículo de graduação, principalmente daquelas profissões
relacionadas à saúde: médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos. Outra
alternativa seria trabalhar a capacitação dos profissionais para que,
então, prestem atendimento de forma eficaz.

E necessário haver um sistema de avaliação que inclua diagnóstico
e separe as diferenças que existem com problemas médicos,
psiquiátricos, interpessoais e sociais. A questão de álcool e drogas
sempre envolve a pessoa, o entorno dela - a escola, a família, o
trabalho, o lazer e a droga. Não há um ponto principal, mas uma
confluência desses três pontos - drogas, sujeito e contexto - que
fazem, então, um usuário tornar-se um dependente. Portanto, é
necessário fazer um diagnóstico preciso para sabermos usar os
poucos recursos de que dispomos. Se não conseguimos separar um
usuário de um dependente, muitas vezes, encaminharemos para o
serviço de saúde um usuário, ficando fora o dependente, por não
haver vaga. Assim, é necessário sistemas que façam essa avaliação
diagnóstica.

O diagnóstico também precisa ser pensado na associação do uso de
drogas com o sofrimento mental, a fim de sabermos qual o melhor
encaminhamento a ser feito para cada pessoa que nos procura.

Um plano de tratamento deve ser baseado numa valorização da
resposta ao tratamento que se vai observando. E importante que o
tratamento seja oferecido sob bases aceitas profissionalmente. Ou
seja, um plano de tratamento envolve dois atores principais: o
profissional, que presta atendimento, e o usuário, que se vai tratar.
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Este é parte integrante de um projeto terapêutico a ser estabelecido;
não é um paciente à espera de um projeto que vem da parte do
profissional; faz parte desse projeto.

Outra questão diz respeito à disponibilidade de serviços
complementares com a amphtude de problemas relacionados ao uso
de álcool e outras drogas. E necessário que outros serviços sejam
complementares ao tratamento. Temos que pensar na prevenção nos
níveis primário, secundário e terciário. Depois, pensarmos em linhas
diferentes de tratamento. Em seguida, pensarmos na reinserção
social, outro ponto nevrálgico dessa história do uso de álcool e outras
drogas.

Temos algumas dificuldades com emprego, inserção do usuário.
Esse problema atinge não só o usuário de álcool e outras drogas, mas
também a população. O usuário, na verdade, acaba sendo
marginalizado, discriminado, porque fez uso de drogas alguma vez ou
se submeteu a algum tratamento.

E como se o usuário ficasse marcado por esse momento para
sempre, como se isso tivesse que refletir, de alguma forma, em sua
vida pôs-tratamento.

Temos a continuação da assistência; o programa de tratamento e
uma equipe profissional se ocupando de manter essa assistência,
produzindo a recuperação.

Em relação aos serviços do sistema de atenção, devemos incluir:
detecção precoce dos casos em serviço de atenção básica, um dos
tópicos focados pelo Ministério para trabalhar a questão do
tratamento. Muitas vezes, o usuário chega ao posto de saúde onde
encontra dificuldade no atendimento em razão de discriminação, pois,
às vezes, não se acredita que aquela pessoa esteja querendo se
tratar. Dizem: "Ele não vai parar de beber porque estou dando o
remédio, então não dou a medicação". Sabemos que essa associação
entre a medicação e o uso do álcool não é tão direta quanto se pensa.
Pode-se tratar de pressão alta ou outros tipos de questões clínicas
relacionadas ao álcool independentemente de o paciente estar
abstinente.

Informação e orientação sobre os recursos específicos. Essa deveria
ser também uma função do primeiro momento de abordagem do
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usuário, seja no posto de saúde, seja no Programa Saúde da Família,
um fato que também pensamos em trabalhar o mais breve possível.

Intervenções em sujeitos com baixa motivação ou que não sejam
dependentes, mas que demandem atenção. Não sei se teremos
pernas para atender aquele que ainda não tem problema. A
dificuldade é que muitos daqueles usuários não se transformarão,
necessariamente, em dependentes e não precisarão, em nenhum
momento, dos nossos serviços. Enquanto são somente usuários,
pedem ajuda, mas não têm onde ser atendidos ou escutados. Não sei
como isso será feito, mas é importante pensarmos nisso. Precisamos
fazer também uma busca ativa dos casos, principalmente os de maior
dificuldade, e elaborar programas de redução de danos, que vão
trabalhar com aquelas pessoas que, naquele momento, não se acham
dispostas ou necessitadas de um tratamento. Mas há outras questões,
outros danos e riscos relacionados ao uso do álcool e das drogas que
podem e devem ser abordadas para que, em outro momento, a
pessoa tenha a chance e a oportunidade de interromper o uso.

Em relação aos serviços, o programa de álcool e drogas brasileiro
tem tentado cobrir as recomendações da OMS. São eles:
desintoxicação ambulatorial, o que tentamos fazer hoje nos leitos de
desintoxicação nos centros de atenção psicossocial; desintoxicação
hospitalar - no Brasil preconiza-se internação em hospital geral por
meio do serviço de referência de desintoxicação, um credenciamento
a um tipo de tratamento de desintoxicação feito pelos hospitais, com
uma AIH diferenciada para a prestação desse serviço -; tratamento
ambulatorial de prevenção de recaídas; tratamento em centros ou
unidades de permanência por dia, que são os nossos Caps; serviços
específicos para menores e mulheres; serviços de atenção em crises,
que são as urgências e emergências e sistema de seguimento de
casos.

A OMS divide os níveis de atuação em seis. O primeiro nível é a
atenção àquelas pessoas que sofrem de intoxicação, entrando na
urgência e na desintoxicação. O segundo é uma reabilitação
inespecífica que vem do risco e do dano causado pela intoxicação,
não necessariamente o início de um tratamento específico, o quarto
nível.
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O terceiro nível é a avaliação sistemática do tipo de questão que
precisa ser trabalhada e de outras questões envolvidas.

O quarto nível consiste no tratamento específico para pessoas
dependentes de drogas, principalmente considerando-se a questão da
permanência por dia.

O quinto nível trata do desenvolvimento de distintas técnicas de
terapia. Cada serviço terá uma técnica específica para fazer o
acompanhamento de seu paciente, e essa definição não vem da
política; é feita pela equipe técnica local.

O sexto nível é constituído por intervenções mais complexas,
dirigidas a subgrupos de pacientes, como, por exemplo, crianças e
mulheres, previamente avaliados para o que for mais apropriado.
- Nesse ponto, temos algumas dificuldade, pois os Caps AD - Caps
Álcool e Drogas -, do Ministério, só podem atender crianças e
adolescentes, segundo o ECA, em um ambiente separado de adultos.
Portanto o que tem sido possível fazer com crianças e adolescentes
usuários e dependentes de álcoois e outras drogas é atendê-los em
oficinas. Entretanto, muitas vezes, há a demanda de um tratamento
mais intensivo de permanência por dia, e temos de estudar o caso.

Na Portaria n°2.197, de outubro de 2004, temos a redefinição e a
ampliação da rede de atenção à saúde, por meio da coordenação
nacional de saúde mental. Seus componentes são: atenção básica; o
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD -,
ambulatórios e outras unidades extra-hospitalares especializadas;
atenção hospitalar de referência - os serviços de referência de
desintoxicação -; e a rede de suporte social - as associações de ajuda
mútua e as entidades da sociedade civil - complementar à rede de
serviços disponibilizados pelo SUS.

O Caps é um serviço ambulatorial de atenção diária e de referência,
para uma área de abrangência, com uma população definida pelo
gestor local. Ele é responsável pela organização da demanda da rede
básica: será analisada a necessidade de permanência no Caps ou de
internação para desintoxicação, para posterior retorno ao Caps,
podendo voltar à atenção básica.

Portanto o Caps é o elemento central na organização da demanda.
Ele tem capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador
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de porta de entrada da rede assistencial no âmbito de seu território. O
modo assistencial é definido pela Noas de acordo com a determinação
do gestor local.

Como vocês podem ver, a determinação do funcionamento de um
Caps depende da articulação do gestor local: o Prefeito ou o
Secretário de Saúde de um determinado Município. Considerando-se
os danos e as dificuldades causados pelo uso de álcool e drogas de
sua comunidade, ele monta uma equipe técnica e solicita o
cadastramento junto ao Ministério da Saúde. A partir daí, recebe os
incentivos e acompanhamentos.

O Caps possui os seguintes atendimentos: individual, em grupo,
oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e à família e atividades
comunitárias. Ele pode ser intensivo - a pessoa permanece lá de
segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas -, semi-intensivo ou
não intensivo. A determinação da categoria em que se incluirá o
paciente está no projeto terapêutico feito a partir de seu acolhimento.

A política de atenção ao usuário de álcool e outras drogas deve ser
integral e articular prevenção, tratamento e integração social; ter uma
perspectiva abrangente e intersetorial; ter sensibilidade pelo fator
cultural e conseguir integrá-lo no trabalho; combater o estigma e a
intolerância; defender intransigentemente os direitos individuais e
coletivos; apresentar metas claras e atingíveis; e ter uma concepção
de redução de danos.

O que não deve ser uma política para álcool e outras drogas:
simplista e dogmática; antidrogas e anti-alcóolica; ingênua diante da
complexidade; reducionista; intolerante, repressora; e ineficaz.

O tratamento deve sempre pensar em intersetorialidade; atenção
integral; prevenção, promoção e proteção à saúde do consumidor;
trabalhar com a permanência por dia em redes assistenciais e
complementares; controle de entorpecentes; e padronização dos
serviços de atenção. Muito obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Sr. Aloísio Andrade
Deputado Fahim Sawan, Presidente da Frente Parlamentar,

Deputado Doutor Viana, e demais Deputados, com satisfação, vimos

rs
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essa iniciativa da Assembléia, entendendo que qualquer política deve
ser discutida com a sociedade civil organizada e com a não
organizada - as individualidades, os cidadãos independentemente das
instituições -, ou seja, um projeto político que envolve uma atitude
política. Para Platão, a função da política é sair da escuridão da
caverna, interagir com a luz, e retornar com a idéia de que as coisas
podem ser mais objetivas, claras e eficazes.

Hoje, no início da manhã, tivemos uma notícia muito alvissareira. O
Governador do Estado, por meio de decreto publicado no "Minas
Gerais", cria uma equipe para definir a política estadual de prevenção
ao uso de drogas. No bojo desse projeto, a idéia é de que Conselho e
Secretaria deixem de ser Antidrogas para se tornarem Políticas
Públicas sobre Drogas, envolvendõ as substâncias lícitas e ilícitas.

Lembro aos presentes e aos telespectadores que o ser humano usa
droga buscando a felicidade. Não podemos ver o uso como algo
dissociado da aventura do ser humano, que é a busca da construção
de um sentido para a sua vida.

A primeira conceituaçâo básica para uma política é pensar no
conjunto da sociedade, como um grupo de indivíduos que busca estar
bem, ter uma sensação de bem-estar, portanto visa à felicidade como
um princípio essencial de suas vidas.

Antes de buscar a felicidade, o ser humano tem que buscar a
sobrevivência. O pilar da sobrevivência, que envolve o sustento, será
fundamental para todos; portanto uma política de prevenção às drogas
que não privilegie uma boa qualidade de vida para seus cidadãos
estará fadada ao insucesso.

Num primeiro momento, veio da vigilância sanitária a Resolução de
Diretoria Colegiada n 101 RDC1 01.

Trago aos membros batalhadores da comunidade terapêutica a idéia
de que é possível entrar com uma solicitação de revisão de alguns
itens da Resolução n 101, aqueles itens que a comunidade tem tido
dificuldade de aplicar. Assim, poderemos reavivar essa resolução, que
já está se tornando antiga, pois a comunidade tem dificuldade de
aplicar uma série de recomendações.

Ao compor a Subsecretaria Antidrogas, o Governador Aécio Neves
mostra que essa área não será tratada filosoficamente, mas de

ri
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maneira prática, concreta e pragmática. A Resolução ri 2 101 traz
referências básicas que a Subsecretaria e o Conselho têm seguido no
trabalho com as comunidades terapêuticas. O Pastor Wellington, por
meio da Feteb e da Febract, tem sido um grande batalhador para que
haja aproximação entre governo, comunidades terapêuticas e
sociedade civil organizada.

O governo vem mantendo-se omisso em relação à questão. Há 12
anos presidi o Conselho de Entorpecentes, e, até recentemente,
apesar da boa-vontade política, a questão econômica e de
financiamento era muito precária, partindo de iniciativas isoladas
ajudadas pelo poder público. Hoje, graças ao trabalho do Deputado
Fahim Sawan e de todos os Deputados da frente parlamentar; da
Subsecretaria - Subsecretário Cloves Benevides, Dra. Geisa, Dr.
Cleison Dutra e toda a equipe -; e do Conselho - a quem não cabe
executar, mas sugerir, normatizar e estabelecer parâmetros -, 10
instituições foram selecionadas para receber o financiamento para
adequar-se à Resolução n 2 101. Em breve teremos essa verba
destinada à composição das equipes.

Sempre nos perguntam: se é uma comunidade terapêutica, por que
é preciso médico, psicólogo e psiquiatra? Nossa preocupação é que
não haja erro ou falha diagnóstica na questão da comorbidade. E a
questão do duplo diagnóstico quando existe a dependência química,
mas também estão envolvidos quadros psíquicos e psiquiátricos.

A política do governo do Estado tem a intenção de priorizar essa
instância, não apenas como um dos itens a serem contemplados, mas
como uma base. Nas discussões com a equipe do Governador há
mais de três anos, a respeito do plano de governo, a parte de
dependência química foi coordenada pelo então Deputado Elias
Murad. A idéia é de que uma atitude correta em relação ao processo
esteja presente em todos os níveis de governo. Não basta que uma
subsecretaria, ou que a Secretária Maria Coeli se empenhe. E preciso
que todos os níveis de governo entendam.

Quando se tala em política, estamos falando de uma atitude diante
de uma situação. A dependência química é um desafio, não para o
indivíduo ou para a família, mas para a humanidade, para o conjunto
social. Quando o ser humano já tem a sobrevivência garantida, o que
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vem em seguida? Qualquer processo de política traz no seu bojo,
como projeto básico, a questão dos valores éticos, morais e
espirituais. São os valores intangíveis, que não são obtidos por meio
do concreto e da matéria. Uma apresentação musical é algo
completamente não animal, não instintivo, pois tem a ver com cultura,
trabalho, pedagogia e educação. A única diferença que existe entre o
ser humano e o animal é o lobo frontal, onde acumulamos a memória,
a cultura, a educação, o treinamento.

Portanto, quando falamos de política de atenção ao dependente
químico, referimo-nos às pessoas acometidas por uma doença, por
uma patologia, que já possui um problema concreto, e não nos cabe
apenas filosofar sobre essa problemática, e sim oferecer alternativas.

Obviamente que a rede dos Caps precisa ser ampliada. Sabemos
que a forma de abordagem exclusivamente psicológica ou psiquiátrica
é insuficiente; não basta. Então, hoje, o principal ponto da política do
governo do Estado está baseado no respeito à situação concreta, ao
processo que está acontecendo, e ao que já há. Ou seja, a partir do
momento em que construímos uma idéia de futuro, temos de entender
que o que já há - as comunidades terapêuticas, os centros de
atendimentos e todo o trabalho - precisa de apoio financeiro.
Precisamos de apoio, de dinheiro e de ajudar as comunidades
terapêuticas a viabilizarem sua sobrevivência. Isso é fundamental.

Em seguida, precisamos melhorar a qualidade. Primeiro, a
sobrevivência; depois o que chamamos de melhora de qualidade, de
melhora de atendimento ao paciente. A idéia é trabalhar no
atendimento dessas demandas. Aí, as federações, tanto a Febract
quanto a Feteb, são essenciais nesse processo. A idéia é que, nos
próximos 30 dias, a comissão faça esse trabalho de estudo da política,
e que, depois de elaborado, submeta as propostas às comunidades
terapêuticas, à população em geral. A idéia é que se faça uma
consulta pública para que tenhamos as várias, inúmeras sugestões
que sabemos existir.

A área é complexa, portanto não há como apresentar uma solução
simples, imediatista - como diria, da vara de condão. Só é possível
pensar numa política adequada, pragmática e consistente, se
pensarmos o ser humano como um todo. E hoje o vazio existencial, o
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vazio de sentido, a falta de confiabilidade em uma série de instâncias
com as quais precisávamos contar, obviamente, traz um certo
desânimo.

Quero deixar aqui um estímulo a fim de que tenhamos mais vigor,
torça, calor interno, para entendermos que esse desafio, na medida
em que for sendo enfrentado de maneira adequada, é um conjunto de
desafios que serão enfrentados, e não apenas a questão da
dependência química.

A Secretaria de Saúde, por meio da Saúde Mental e do trabalho da
Ora. Raquel, tem trazido importantes contribuições, mas o governo
estadual precisa avançar mais. Esse avanço envolve duas coisas
básicas. Uma delas é a sobrevivência, que tem a ver com a questão
de financiamento, de dinheiro, que, obviamente, deve ser distribuído
com critérios de segmento, de fórum hábil, para que vejamos a
eficácia das iniciativas.

Se fizermos conta do tempo que a humanidade existe e de quanto
tempo há essa luta concreta contra as drogas, veremos que ele é
relativamente curto. Os principais problemas com drogas se iniciaram
na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, a situação está
apresentando características de pandemia, o que significa uma
epidemia que ocorre em todos os lugares do planeta.

Há iniciativas que têm sido viabilizadas na prática, como o processo
de Diadema. Hoje recebemos a notícia de que o governo de
Pernambuco decretou a suspensão de vendas de bebidas alcóolicas a
partir das 23 horas em todo o Estado. São iniciativas que, talvez,
futuramente, tenham de ser ajustadas, mas nos mostram que não
podemos aguardar passivamente.

Lembramos que a dependência química é um adoecimento
relacionado à vontade. Assim como a depressão, a principal instância
atingida é justamente o querer. O dependente químico muitas vezes
tem o desejo, a vontade de mudar, mas não tem habilidade. Ou seja,
ele tem boa-vontade, mas lhe falta força de vontade. Portanto, é
preciso haver essa abordagem terapêutica, muitas vezes
medicamentosa, de forma criteriosa, que não seja apenas trocar uma
droga ilícita por uma lícita. Em alguns momentos, não podemos
abdicar da necessidade de tratamento médico medicamentoso.
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Minas tem hoje uma função: é exemplo para o País. Está aqui a
Profa. Joana Dalva, Superintendente Antidrogas de Betim, que
trabalha com a prevenção.

Betim é o primeiro Município no País que tem uma superintendência
específica para esse trabalho, e Minas tem a primeira subsecretaria
de trabalho preventivo às drogas. Então, alguma coisa Minas pode
comemorar.

Entretanto, Deputado, temos muito ainda o que fazer, e o senhor,
Presidente da Frente, muito que colaborar e contribuir. E esse fazer
tem que ser planejado. Não podemos desperdiçar recursos nem
energia e nem esperanças. Talvez o grande problema do processo da
dependência química ocorra quando um dependente químico tenta um
tratamento e ele é frustrante. Muitas vezes, é preferível adiar o
tratamento a fazê-lo de forma indevida, pois essa frustração piora a
patologia e o quadro do dependente.

Quanto à reinserção social, a idéia é, trabalhando a recuperação dos
dependentes, trazê-los para a vida produtiva e para o processo
chamado vida social produtiva, que significa oportunidade de trabalhar
e ganhar dinheiro. Sabemos que o dependente químico em
recuperação necessita de apoio e proteção mínima, não de uma forma
protecionista inadequada, entendendo-se que são pessoas que
necessitam de cuidados especiais. O governo do Estado, por meio de
suas várias instâncias, e a iniciativa privada têm condições de
absorver essa mão de obra obviamente em determinados setores
específicos, em determinadas funções e em determinados papéis bem
definidos.

Terminando o meu raciocínio, entendemos que é desafio não só do
Estado, mas também de cada um de nós, indivíduos e cidadãos,
contribuir de maneira lúcida, adequada e desinteressada.
Lamentavelmente, numa situação tão dramática, incomoda-nos muito
ver algumas pessoas e instituições transformarem isso num objeto de
desejo para a produção financeira, de prestígio ou de poder. Graças a
Deus, a maior parte das pessoas envolvidas nesse projeto e nessa
luta têm, como objetivo e intenção, a melhora de qualidade de vida do
todo, e não interesses pessoais.

0 Sr. Presidente - Agradecemos as palavras ao Dr. Aloísio Andrade.
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É isso mesmo que o senhor disse quando se referiu à frente.
Sabemos que alguns passos estão sendo dados e estamos
perseguindo as nossas metas originais com muita força. Toda a frente
e todos os Deputados presentes sabem o que estamos dizendo: a
Deputada Ana Maria Resende, que tem trabalhado muito e é
educadora; o Deputado Doutor Viana, Presidente da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com quem estamos
fazendo parceria; e o Deputado Leonídio Bouças, outro educador e
médico. Mas sabemos que ainda falta muito a ser percorrido.

A frente não foi criada para substituir nenhuma ação, mas para
somar e incentivar todas as ações, e promovê-las. A nossa grande
missão é estar, todos juntos, congregados e organizados para buscar
a organização da sociedade, pois, se o crime está organizado, o
nosso dever é nos organizarmos para tentar enfrentá-lo e batermos de
frente com ele.

Passarei a palavra ao Pastor Vânio de Oliveira, Presidente da
Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil -
Feteb - e ex-Deputado Estadual pelo Estado de Santa Catarina, mais
um palestrante do tema "Política de Atenção - Tratamento e
Reinserção Social do Dependente Químico". Agradeço-lhe, Pastor, ter
se deslocado, alterado a sua agenda para poder estar em nosso meio
no dia de hoje. Portanto, de antemão, agradeço-lhe a sua presença
neste ciclo de debates, assim como a sua dedicação e sensibilidade.

Palavras do Pastor Vânio de Oliveira
Muito obrigado, Deputado Fahim Sawan, Presidente da Frente

Parlamentar de Luta contra as Drogas e desta reunião. Quero
cumprimentar o Deputado Doutor Viana, Presidente da Comissão de
Saúde desta Assembléia, e os nossos colegas palestrantes desta
tarde, Dr. Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual
Antidrogas de Minas Gerais e Dra. Raquel Martins Pinheiro,
especialista em drogas e dependência. E um prazer muito grande
estar aqui e poder participar deste ciclo de debates. Fiquei muito
honrado em receber o convite. O primeiro contato que tive foi com o
Pastor Wellington, Coordenador Operacional da Feteb em Minas
Gerais. E Deus me permitiu chegar aqui e estar com vocês. Nesta
tribuna, sinto-me quase Deputado, mas é preciso concorrer a eleição
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para assumi-Ia. Quando exerci mandato em Santa Catarina, de 1987 a
1995, realizamos vários eventos, fóruns, o que é muito importante e
indispensável à nossa sociedade. Vejo a Dra. Ana Cecília, que nos
prestigia com a sua presença, uma das palestrantes da parte da
manhã.

Fomos convidados para falar a vocês sobre o tema "A Importância
das Comunidades Terapêuticas na Sociedade". Desde 1979, não
tomo cerveja, não fumo, mas me envolvi nesse negócio. Geralmente,
as pessoas se envolvem no combate às drogas em função de ter
alguém próximo de si que passou por uma experiência ou por ser um
profissional da área com especialização em dependência química. Fui
diferente, senti necessidade de criar, em Criciúma, um centro de
tratamento, porque a sociedade precisava. Neste Parlamento, os
Deputados apresentam um projeto de lei por receberem da sociedade
solicitação para que alguma coisa seja regulamentada ou para impedir
que se faça algo. Então, surge a lei. Trabalhamos no centro de
tratamento de Criciúma desde 1979.

A Anvisa, o Ministério da Saúde e nós, de comunidades
terapêuticas, temos o conceito de que comunidade terapêutica é o
estabelecimento assistencial de prestação de serviços de saúde às
pessoas com dependência química, em regime residencial - 24 horas
por dia -, em um ambiente protegido, tecnicamente e eticamente
orientado, tendo como principal instrumento terapêutico a convivência
entre os pares. O processo de recuperação das pessoas - o resgate
da cidadania plena - imprime um novo modelo de vida, psico-social-
espiritual, fundamentado no pensamento cristão dos apóstolos.

A nossa federação constitui-se de comunidades terapêuticas
evangélicas. A história das comunidades terapêuticas no Brasil
apresenta dois marcos: antes e depois de 1988. E importante contar a
todos vocês uma breve história. Em 1958, nos Estados Unidos, surgiu
o Pastor David Wilkerson, criador do Desafio Jovem, em Nova lorque.
Depois, no Brasil, em Goiânia, teve início o Movimento Jovens Livres,
do Pastor Paulo Brasil e da esposa, Ana Maria. Em 1972, em Brasília,
Desafio Jovem, pelo Pastor Galdino Moreira Filho; em Belo Horizonte,
Desafio Jovem, pelo Pastor Reuel Feitosa. Depois deles, vieram
outras, que estão aqui reunidas, incluindo-se o Credec, cujo
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representante é o Pastor Wellington.
Não sei se o Pastor Reuel está presente. Gostaria de conhecê-lo.

Soube que ele está saudável. Há alguém se manifestando como
representante.

Em Bauru, São Paulo, Esquadrão da Vida, por Edmundo Muniz
Chaves, que é o Vice-Presidente. Em Niterói, Rio de Janeiro,
•Movimento S-8, pelo ex-Governador Geremias Fontes. Depois vieram
as outras comunidades. Hoje, incluindo-se as da Febract e as da
Feteb, somam-se aproximadamente 2 mil comunidades terapêuticas.

Em 1985, criou-se oficialmente, em meu Estado, o Desafio Jovem
de Criciúma, que é minha cidade. As comunidades terapêuticas
nasceram fundamentadas no pensamento cristão dos apóstolos, com
várias nomenclaturas que permanecem até hoje: Movimento Jovens
Livres, Desafio Jovem, Centro de Recuperação, Casa de
Recuperação de Drogados, Fazendas, Chácaras, etc.

Comunidades Terapêuticas. Trata-se da nomenclatura que o poder
público estabeleceu em Brasília, na discussão que dizia respeito à
Anvisa e às duas federações.

As comunidades terapêuticas trabalham a disciplina, a liberdade e a
espiritualidade. São três áreas específicas. As comunidades
terapêuticas trabalham o tripé psicossocial-espiritual. O corpo é a
parte material de um homem. A alma é o conjunto das faculdades, ou
seja, a parte imaterial de um homem. Quando uma pessoa procura a
comunidade terapêutica, chega lá desestruturada, inclusive
fisicamente. A Ora. Raquel fala da necessidade de uma rede ou de um
conjunto de ações do governo que atendesse e encaminhasse as
pessoas. Esse é o nosso lema. Desejamos que o poder público esteja
aparelhado para participar, contribuir com o que já existe, tendo em
vista a vontade da sociedade de resolver o problema.

Voltaremos a falar da parte material do homem. Quando uma
pessoa chega a uma comunidade terapêutica, na verdade, já deveria
ter passado por um centro de triagem que a encaminhasse a um
tratamento. Todavia, esse conjunto de ações não existe. Quando,
então, chega ao portão da comunidade terapêutica, vestindo uma
bermuda, uma camisa regata e calçando uma sandália arrebentada,
os líderes recebem-na, incluem-na no programa. Imaginem como
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estará essa pessoa fisicamente!
A alma é o conjunto das faculdades morais e intelectuais do homem:

índole, vida, animação, coragem, entusiasmo, entendimento e
emoção. Uma pessoa que está no fundo do poço tem algum tipo de
coragem? Quer dizer, ela teve coragem para ir à comunidade
terapêutica. No entanto, pergunto: Ela teria coragem para enfrentar as
questões da sociedade, da família? Refiro-me ao momento em que a
família diz: 'Não o quero mais, não entre mais aqui; não quero que
você venha nem apareça na minha casa". De repente, esse cidadão,
essa cidadã já vendeu até o fogão e a geladeira. Então a família
acaba abandonando essa pessoa, visto que ela não está em um
processo de participação ativa. Resta-lhe entrar em uma comunidade
terapêutica para reestruturar sua parte material, sua alma e seu
espírito, que inclui a razão, a vontade e a consciência.

Quando trabalhamos a questão do espírito, falamos do seu
relacionamento vertical com seu criador.

A questão espiritual nas comunidades terapêuticas, Deputado Fahim
Sawan, é importante e indispensável porque o dependente químico
precisa buscar os conceitos que perdeu. O que acontece? Ele precisa
entender que existe algo especial que está à sua disposição. E a
relação vertical com o seu criador: Deus.

Quando ele faz essa ligação vertical com Deus, consegue ter uma
ação horizontal com o próximo. Na verdade, ele perdeu o conceito de
que o próximo tem de ser respeitado. Para conseguir a próxima dose,
o dependente químico faz qualquer coisa: rouba, mata, destrói e não
quer saber o que acontecerá. Ele quer apenas resolver o problema de
sua necessidade, ter mais uma dose.

Na década de 70, as comunidades terapêuticas recebiam o
dependente por um período de 12 meses. A partir da década de 90,
começou uma discussão, e foi criado o programa de 9 meses. A partir
de 2000, baixou o período para 3 meses. Há comunidades
terapêuticas com programas de 3 meses.

Para atender à demanda, apesar de um número enorme de
comunidades terapêuticas, as instituições criaram programas por 30
dias de tratamento. Se, em Belo Horizonte, criarem mais 10, 20 ou 30
comunidades terapêuticas, encherão em 30 dias. A demanda é muito

LA
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grande e se multiplica. Então, para atender a essa demanda, há
programas de tratamento intensivo de 30 dias, prorrogáveis por mais
30.

Nós, da comunidade terapêutica, temos dificuldade em trabalhar
com adolescentes, porque depende da consciência de quem responde
pela lei. Dr. Aloísio, ontem conversávamos sobre esse assunto. Não
sei qual é o comportamento das autoridades em Minas Gerais. Mas
houve um momento em que desistimos de trabalhar com os
adolescentes porque, segundo a Promotoria, o adolescente não
poderia conviver com o adulto. Teria de ser por meio de programas
específicos para adolescentes.

Pergunto à platéia, à Mesa e às autoridades: esse adolescente vive
com quem em sua casa? Com o pai, a mãe, o tio, o cunhado, o avô,
até mesmo com um estranho que talvez tenha aportado àquela casa
ou com alguém que esteja vivendo na prostituição ou no tráfico de
drogas? Se esse adolescente pode estar lá, por que não poderia estar
sendo tratado em uma comunidade terapêutica ou clínica junto com
adultos?

O que acontece com o dependente químico na rua? Isso gera
violência e mão-de-obra barata para o traficante. O dependente
químico na rua é um agente do mal, um instrumento operacional do
poder paralelo.

O que acontece com o dependente químico na comunidade
terapêutica? Podemos detectar dois milagres numa comunidade
terapêutica. Diversos líderes de comunidades terapêuticas e pessoas
que foram dependentes químicos hoje estão trabalhando na área de
recuperação de tratamento. O primeiro milagre é o fato de não haver
necessidade de chave no portão nem no quarto do paciente. Não é
preciso cadeado, pois o paciente está lá porque quer.

Como o Dr. Aloísio afirmou, o paciente precisa querer, pois, se quer,
consegue. Se ele quer, conseguimos ajudá-lo. Ele permanece naquele
ambiente porque quer. Pode ir embora a qualquer hora, mas não vai.
Esse é o primeiro milagre. Jovens de 16 e 18 anos convivem com
homens de 60, 70 anos, e não há conflito de relacionamento. Esse é o
segundo milagre.

Ele está ali para reeducar-se em seu novo modelo de vida, ou seja,
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no casamento, na profissão, no retorno, na busca do saber.
Geralmente os laços do casamento estão arrebentados. A esposa e o
filho estão de um lado, e o marido, do outro. A noiva não quis mais o
noivo, e os pais não o querem mais em casa. Busca-se esse
relacionamento na comunidade terapêutica em 60 dias, quando
começa a haver mudança no comportamento do dependente químico.
Refiro-me ao dependente químico porque trabalho com homens e
acabo esquecendo-me de que também há mulheres dependentes
químicas.

Quando o dependente químico é transformado, recuperado, volta
para a casa, mudando-se o contexto social de sua família. Daí a
importância da comunidade na sociedade. E feito um trabalho social
na casa do dependente. Se ele leva seis meses, um ano, para
recuperar-se, a família, o pai, a mãe, a mulher, o filho levam oito anos,
pois, durante a dependência, houve uma co-dependência de seus
familiares.

O tratamento da dependência química em comunidade terapêutica é
um processo artesanal. O paciente está constantemente num
processo de adaptação. Os psiquiatras não gostam muito de nossa
filosofia: "droga não cura droga". A Feteb existe desde 1994, mas as
comunidades terapêuticas no Brasil começaram em 1970. Antes de os
profissionais tratarem a dependência química da forma que está
sendo tratada, as comunidades já existiam. Antes de o País adotar
uma política antidrogas, as comunidades já trabalhavam com isso.

Não trabalhamos com remédio para a cura da dependência porque
acreditamos que droga não cura droga. Hoje as comunidades já
possuem psiquiatras. Na minha comunidade, por exemplo, há um
psiquiatra que dá atendimento semanal. E difícil encontrar esse
profissional porque não há dinheiro para contratá-lo, assim como não
há dinheiro para contratar o assistente social, o psicólogo, o médico
ou qualquer outro profissional. Não há profissional para trabalhar em
comunidade terapêutica porque não há mão-de-obra sobrando no
mercado. Na minha região, 43 Municípios possuem 10 psiquiatras.
Como encontrarão tempo para trabalhar numa comunidade
terapêutica?

As pessoas físicas e a sociedade civil podem participar. Basta fazer
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uma campanha, pois há alimento, roupa, móveis e tudo o que
queremos. O empresário, as pessoas jurídicas sabem que algo deve
ser feito, mas ainda não têm consciência de que devem investir em
ONGs.

Eles não fazem esse tipo de investimento, mas investem na sua
empresa, no seu funcionário - ainda não foram para o outro lado da
rua. Precisamos buscar essa consciência. O Estado tem suas
responsabilidades constitucionais.

Quanto à saúde, a comunidade terapêutica é um remédio para a
dependência química; quanto ao aspecto social, a comunidade
consegue imprimir um novo modelo de vida; quanto à segurança, as
comunidades terapêuticas são agentes transformadores, porque
transformam as pessoas, melhoram suas vidas e propõem um novo
encaminhamento. E evidente que quem rouba, mata ou pratica
qualquer outro tipo de violência, se sair da dependência química e
adotar um novo modelo de vida, passará a não praticar tais atos.
Quem ganha com isso? O Estado, o Município e a União, além da
sociedade civil de modo geral.

Em 1998, o Presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu a
Política Nacional Antidrogas, criou a Senad e a RDC 101/2001. O Dr.
Aloísio disse que aqui foi tomada a decisão de destinar recursos às
comunidades terapêuticas para aparelhá-las. E elas querem isso.
Parabenizo o Governador Aécio, a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes e o Secretário Adjunto, Dr. Cloves, com que
conversei ontem. Quero dizer a vocês que não vi nenhum Estado no
Brasil com tanta abertura. Vocês estão de parabéns. Quero que vocês
ofereçam uma salva de palmas ao Deputado Fahim Sawan e ao
Secretário, porque permitem essa abertura e desenvolvem um grande
trabalho em Belo Horizonte e no Estado.

Quanto ao Feteb e à Febract, a fiscalização ocorreu e foi um
processo complicado em todo o Brasil. Não tenho dúvidas de que
muitas comunidades foram fechadas. Precisamos muito do Estado
para que haja qualidade nos serviços. As comunidades querem e
precisam melhorá-los, mas não têm dinheiro e recursos, O Estado
tem.

Vejam os senhores: os modelos biopsicossocial e psicossocial são
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estabelecidos na Portaria RDC 101. Porém, nosso líder nacional, o Dr.
Galdino Filho Moreira, diz o seguinte: "Um ponto a definir é se elas, as
comunidades terapêuticas, são apenas uma obra social, ou se devem
estar inseridas no sistema de saúde, recebendo subsídios de órgãos
governamentais. As clínicas psiquiátricas têm tido esse privilégio,
mas, as comunidades terapêuticas, da forma como existem, não estão
devidamente enquadradas como merecedoras desse apoio. E por isso
mesmo são limitadas no atendimento a centenas de usuários, de
dependentes químicos em todo o País, os quais o governo não tem
condições de atender.".

Quero encerrar dizendo mais algumas palavras e propoondo-lhe um
minuto de reflexão. Há 300 comunidades terapêuticas com 30 internos
cada uma, ou seja, multiplicando os números, teremos 9 mil alunos
atendidos. Se essas pessoas não estivessem nas comunidades
terapêuticas, estariam na rua. Imaginem 9 mil pessoas fazendo o que
um dependente químico faz, no fundo do poço. O que isso significaria
para a sociedade? E por isso que as comunidades terapêuticas são
importantes.

Temos o Brasil inteiro para cuidar. Damos aos nossos filiados um
certificado de filiação.

Finalizando, quanto ao selo de qualidade Feteb em parceria com o
Estado, estamos conversando com o Secretário nesse sentido.

Esta aqui é a nossa comunidade, lá, no Sul, e a sede da Feteb. Os
loucos de Deus. "a loucura de Deus é mais sábia do que os homens."
(1 Cor 1:25); "Coisas do Espírito de Deus ( ... ) lhe parecem loucura" (1
Cor 2:14); "A palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas
para nós, que somos salvos, é poder de Deus" (1 Cor 1:18).

Deputado, se me permite, gostaria que exibissem a minha
mensagem de reflexão, que levará só dois minutos.

Está encerrada a minha participação. A todos o meu abraço e
sucesso em todo o seu trabalho.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides" e de vídeo.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
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aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito
ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
solicitamos aos senhores participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3
minutos para a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo aos
expositores, para a sua resposta.

A ata deste ciclo de debates, que contém a transcrição completa das
exposições e dos debates, será publicada no jornal "Minas Gerais", no
"Diário do Legislativo", na edição de sábado, dia 20/5/2006.

Debates
O Sr. Presidente - Passamos à primeira pergunta, de Carolina Couto

da Mata, da entidade Terra da Sobriedade, dirigida à Sra. Raquel
Pinheiro: "Como os Caps-AD podem trabalhar em parceria ou em rede
com as comunidades terapêuticas? Precisamos estreitar os laços e
aprofundar o diálogo que tem atendido a essa complexidade, a
dependência química".

A Sra. Raquel Martins Pinheiro - Talvez isso seja uma linha que
estamos tentando adotar em Minas Gerais. O Pastor não conhece
essa iniciativa. Trata-se de uma rede de suporte social, composta pela
Subsecretaria Antidrogas, Vigilância Sanitária, Defesa Social, saúde
mental e as comunidades terapêuticas. Estamos tentando trabalhar
em conjunto, respeitando as diferenças.

O Ministério da Saúde reconhece a comunidade como suporte
social, entendendo que a atenção à saúde é responsabilidade da
saúde. Temos tentado trabalhar para as pessoas que estão nas
comunidades terapêuticas serem atendidas pelo menos uma vez por
mês. Teremos alguns lugares em que não existem o Caps-AD. Isso
não será uma construção fácil, pois existem diferenças de
pensamentos, como perceberam aqui, e há resistência de ambas as
partes, tanto da comunidade quanto da saúde.

Se começarmos a estreitar esse laço e a conversar a respeito disso,
poderemos montar um atendimento de parceria. Não estamos
inventando a roda, porque já existe em muitos lugares. A grande
maioria das comunidades, em algum momento, já lança mão do PSF
ou dos próprios centros de tratamento, 0 Caps é um serviço destinado
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ao atendimento dos casos mais graves. Não sei se o Dr. Aloísio tem
essa experiência quando diz que o Caps não é suficiente. Trabalho
em Caps há 22 anos e diria que o centro realmente presta um
atendimento bastante eficiente, guardadas as dificuldades de
reinserção social, principalmente no pós-tratamento. Acho que essa
rede já existe informalmente e pode ser reforçada pela parceria entre
a Sedese, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária. E o que
tenho a dizer.

O Sr. Presidente - Obrigado. A próxima pergunta também é de
Carolina Couto da Mata ao Pastor Vânio: "Como as comunidades
terapêuticas podem se organizar para debater, com mais
profundidade, os seus projetos terapêuticos e as suas
fundamentações clínicas?". Gostaria de pedir ao Pastor que seja o
mais sucinto possível.

O Pastor Vânio de Oliveira - Carolina, o objetivo da Federação é
justamente agregar valor às comunidades terapêuticas para
melhorarem os seus serviços. Só temos condições de desenvolver
atividades na área de treinamento, qualificação e orientação às
comunidades se tivermos parcerias, como acontece em Minas Gerais.
Essa parceria é fundamental. Temos feito seminários, simpósios e
reuniões no Estado e em nível nacional, mas é muito difícil, já que a
Federação não tem recursos. Quando o Estado aparelha, quando
estende a mão, conseguimos nos organizar. Vocês já tiveram vários
treinamentos, assim como tivemos no meu Estado. Várias situações
acontecem, e é dessa forma que se consegue fazer com que as
comunidades terapêuticas tenham auxilio. Temos dado orientação
pela internet, por telefone, mas, quando necessário, o treinamento
deve ser proporcionado por meio de encontros, e a parceria do Estado
é fundamental e indispensável para isso.

O Sr. Presidente - Obrigado. Agradeço também a Kátia Raiva;
Jandira Duarte de Oliveira, da Terra da Sobriedade; Léa Maria de
Souza; Jane Lúcia Martins Nogueira, da Comunidade Resgate
Pastoral da Sobriedade; Luciano de Freitas Guimarães, do Ombro
Amigo; e Sérgio de Souza, Presidente do Conselho Distrital de Saúde
do Conselho de Segurança Pública de Belo Horizonte.

Mateus Campam, do Terra da Sobriedade, pergunta ao Sr. Aloísio:
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"Realmente o uso de medicamentos, sejam quais forem, é algo viável
e sensato ao tratamento da dependência química?".

O Sr. Aloísio Andrade - Sabemos que existem casos em que a
pessoa tem uma comorbidade, um processo de epilepsia, uma
depressão grave ou um quadro neurótico sério. A medicação nunca
deve ser vista como algo único, ou seja, ela é um dos vértices do tripé
e é o menos importante a médio e longo prazos, mas muitas vezes o
mais importante a curto prazo. Havendo um estado alterado de
consciência, um distúrbio de química cerebral, precisamos agilizar o
processo. Na verdade, o medicamento tem o papel de catalizador, de
agilizador do processo. Obviamente, nunca devemos prescrever uma
medicação de receita azul, de tarja preta, como é o caso dos
benzodiazepínicos - Rivotril, Lexotan e Valium -, pois são substâncias
que causam dependência. Se vamos trabalhar uma ansiedade
intensa, com a qual a pessoa não consegue conviver, devemos usar
um Neuleptil ou Neozine. Não sou adepto fervoroso de medicação:
90% dos medicamentos que uso são antroposõficos e homeopáticos.

Fazemos isso de uma maneira completamente lúcida, entendendo
que droga não cura droga. Concordamos com o Pastor Vânio, mas,
num momento agudo de desequilíbrio psíquico e em quadro de
abstinência, para evitar risco de auto-extermínio, de agitação
psicomotora e de abandono de tratamento, em um primeiro momento,
entendemos que o medicamento deve ser visto como um auxiliar, um
catalizador, um agilizador. Após passado esse momento, ele deixa de
ter importância.

No entanto, se forem casos crônicos, como uma psicose maníaco-
depressiva ou um distúrbio bipolar, o tratamento deve ser feito,
sempre evitando-se a família dos benzodiazepínicos, que
sabidamente provocam dependência.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Esta Presidência anuncia que o
próximo tema a ser debatido e'"Combate ao Narcotráfico", cujos
palestrantes já se encontram presentes: o Dr. Luiz Matias Flach, o Dr.
Márcio Siqueira e o Sr. José Eustáquio Lucas Pereira.

Passamos agora à fase das perguntas e considerações orais. Com a
palavra, o Deputado Antônio Genaro, que dispõe de 3 minutos.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, ficarei um pouco fora

L4



999

do contexto. Estava no gabinete ouvindo as exposições e quero fazer
uma consideração. Vivemos em uma sociedade em que pagamos
impostos para que as universidades e escolas ensinem, como ciência,
que o ser humano surgiu por meio da evolução das espécies.
Entretanto milhões de brasileiros não acreditam nisso, mas na
existência de um Deus todo poderoso, que, em um ato de criação
especial, criou a vida.

Nós, então, pagamos impostos para ouvir essa baboseira. Pago
impostos para que meu filho e minha filha tenham um livro que mostra
a evolução a partir de um macaco que anda de quatro, depois levanta
e depois levanta mais ainda até ser o homem.

Uma lei bem provada pela ciência é a que o efeito nunca é maior
que a causa. Isso significa que sou o efeito; e Deus, o causador de
minha existência. Se causa nunca pode ser menor que o efeito e se a
causa é o macaco, e o efeito sou eu, cientificamente isso está errado.

Quero trazer aqui uma pequena ajuda. O mundo todo aprende na
escola que viemos do macaco e que somos fruto de uma causa sem
propósito.

Então o ser humano não tem propósito, surgiu por acaso, de vidas
que evoluíram. Não tenho que dar satisfação para ninguém; meu
coração não pode ser cheio de Deus, porque acredito que sou fruto da
evolução, e não Dele.

Acontece que acredito em Deus, que não faz nada sem propósito.
Ele me fez com um propósito, e devo viver com responsabilidade. O
macaco não responsabiliza ninguém; a vida que veio do mar não
responsabiliza ninguém; o encontro casual de átomos que ocorreu há
milhões de anos - tremenda mentira - não responsabiliza ninguém.

Se os nossos jovens acreditassem em Deus, aliás, se as
universidades e escolas pudessem ensinar o modelo da criação -
ainda que a religião ficasse de lado - com o da evolução, os jovens
teriam oportunidade de escolha. Entretanto isso não ocorre. Muitos
cientistas estão pulando fora do barco da evolução e pulando no da
criação, mas eles já causaram muito estrago na sociedade, que está
vazia, não sabe para onde vai e nem de onde veio. Eu sei de onde
vim e para onde vou. Vim de Deus, aqui viverei com a
responsabilidade dada por Deus e depois irei para um lugar
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maravilhoso, ao lado de Deus, em Seu reino.
O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. Cristiano Castelo

Valadares, da Terra da Sobriedade, para sua argüição oral.
O Sr. Cristiano Castelo Valadares - Deputado, qual o movimento

mais efetivo da política para a reinserção do dependente, levando-se
em conta que o trabalho mais concreto é o das comunidades? Hoje,
se alguém pede um emprego e diz que é dependente, as pessoas o
vêem como doido, ladrão ou assassino.

O Sr. Presidente - Lerei, também, a pergunta do Francisco de Brito
Filho: "Sr. Deputado, sou dependente do álcool. Serei aceito sem
rejeição, após meu tratamento, para trabalhar?'.

Uma das metas da Frente é, além da prevenção, tratamento e
combate ao narcotráfico, a reinserção social dos que desejam fazer o
tratamento.

Conforme foi dito pelos expositores, sabemos que o grande
problema é a volta para a sociedade, o pós-tratamento. A reincidência
ocorre porque, muitas vezes, a pessoa volta para a sociedade do
mesmo modo que saiu, isto é, para o mesmo ambiente, para as
mesmas condições, rejeitado, sem conseguir retomar os trabalhos e
os estudos e até sem ser acolhido pela família.

Hoje muitos preconizam, na reinserção, o tratamento familiar, pois a
primeira acolhida, durante e após o tratamento, deve ser a da família
do dependente.

A outra conseqüência é a reinserção social, em as pessoas
buscarão seu espaço e a possibilidade de serem tratadas como
pessoas normais.

Como Deputado e membro da Frente Parlamentar de Luta contra as
Drogas, estamos tentando aprovar uma emenda para que, tal como
no programa Primeiro Emprego, as empresas beneficiem também
aqueles que são reinseridos no contexto social do trabalho. Essa é
uma das ações que tramitam nesta Casa, fruto de estudos, para
contribuir com aqueles que trabalham com a reinserção social,
prestigiando as empresas e frentes de trabalho que desejam ajudar
aqueles que já se trataram e estão livres, de cara limpa, há pelo
menos um ano.

Precisamos chamar mais a sociedade para debater. Esses
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momentos são muito importantes para que o problema seja colocado
de frente. Cerca de 10% da população é dependente de algum tipo de
droga. O Pastor Vânio disse: "Imaginem se essas pessoas que
tratamos estivessem na rua." Eu digo o contrário, imaginem se todas
as pessoas quisessem buscar um tratamento, onde seriam atendidas?
A Sra. Raquel está representando o tratamento público que o Estado
pode oferecer e conhece as suas limitações. Por isso o governo
precisa das comunidades, e vice-versa. Imaginem se todos quisessem
submeter-se ao tratamento agora, se todos voltassem para o mercado
de trabalho, ou quisessem estudar.

Precisamos ter consciência disso. Sabemos a quantidade de
pessoas necessitadas de ajuda, e todas merecem ter esperança e
uma segunda oportunidade, pois são seres humanos, erraram, mas
não podem ser crucificados por isso pelo resto da vida.

Esse pessoal da redução de danos tem um trabalho muito
importante. Muitas pessoas se referiram ao milagre. Eu também
acredito no milagre do ser humano que acontece todos os dias,
milagre da esperança e da fé que todos devemos ter. Precisamos
acreditar que o ser humano pode errar e ser reinserido na sociedade.
Com a palavra, para seu questionamento à Sra. Raquel, o Sr. Marcos
Vinícius Ferreira; e posteriormente, a Sra. Ana Regina.

O Sr. Marcos Vinícius Ferreira - Há muito tempo, as comunidades
terapêuticas tinham uma grande rejeição pelos profissionais da saúde,
que também rejeitavam a contribuição que o dependente em
recuperação, com sua experiência, poderia oferecer para o tratamento
de outros dependentes. Como o Caps pode absorver essa
experiência? O Caps deseja fazer isso? Ou ainda não atentaram para
essa questão? Gostaria de lembrar que os Alcóolicos Anônimos não
contam com profissionais, mas são a entidade que mais recuperou
dependentes de álcool.

A Sra. Ana Regina - Boa tarde. Quero dirigir uma pergunta à Dra.
Raquel. Estamos aqui discutindo políticas de atenção ao usuário,
dependentes de álcool e outras drogas.

Em alguns momentos, os componentes dessa Mesa passam a
percepção - que também é corrente na sociedade - de que os
usuários de drogas, os dependentes, são iguais e portanto
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mereceriam os mesmos dispositivos de atenção. De tato, nós, que
estamos no campo da saúde mental, discutimos políticas mais
inclusivas no campo social. Preocupa-me ouvir que tato de o
dependente estar na rua, necessariamente, oferece perigo, que é algo
com que precisamos preocupar-nos. Hoje as políticas de saúde
mental tentam incluir os loucos, os dependentes de álcool e de outras
drogas na sociedade; é nessa perspectiva que temos trabalhado no
Caps.

Gostaria que a senhora comentasse um pouco, primeiramente, das
diferentes relações que as pessoas estabelecem com as drogas. A
senhora acredita que essas relações são de fato diferentes e, sendo
diferentes, merecem também dispositivos de atenção diferentes?

Isso precisa estar claro, quando pretendemos elaborar em Minas
uma política para essa área de álcool e droga. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Dra. Raquel, devido ao adiantado da
hora, o tempo está passando, e terei de compor outra mesa, vou
apresentar-lhe uma pergunta do Fabiano Evangelista Dias: "Como a
política de atenção ao tratamento e reinserção social do dependente
químico poderá ser implantada nos Municípios de pequeno porte?
Quais são os mecanismos e os profissionais?".

Peço-lhe que, ao responder a essas três questões, encerre sua
participação.

A Sra. Raquel Martins Pinheiro - Acredito que às vezes, ao falarmos
de política, fica parecendo que defendemos apenas uma posição.
Digo que hoje, da forma como está desenhada a política, com atenção
básica, com serviço de alta complexidade, que é o Caps, e com o de
internação para desintoxicação, ela tem a pretensão de conseguir
trabalhar essas questões aqui apresentadas.

Evidentemente se faz necessário diferenciar o usuário e o
dependente. Quando se trabalha com o tipo de atenção que não
separa o indivíduo do convívio social diário, ou seja, quando
trabalhamos com permanência por dia, e não com internação, a
política está correndo atrás de um prejuízo, o da exclusão por meio da
internação nos hospitais psiquiátricos.

Quando não se trabalha com a idéia de internação, quer dizer que
trabalhamos com a idéia da inclusão. Separar, levar para algum lugar,
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internar, é, no nosso entendimento, excluir.
O usuário de álcool e outras drogas precisa ser incluído. Ele faz

parte do dia-a-dia de todas as pessoas. Não adianta separá-lo. O
senhor tem razão. Todos os serviços que se abrirem para tratar o
usuário e o dependente encherão. Por quê? Porque a maioria da
população ou é usuária ou é dependente.

Se considerarmos que todos que fazem qualquer uso de droga
necessitam ser atendidos, não conseguiremos atender ninguém. O
AA, como ponto de ajuda mútua, tem grande eficácia, porque
comprova para todos, seja profissional de público ou seja profissional
da pessoa de comunidades terapêuticas, que o que importa na
verdade, o que faz que um comportamento mude, é a própria pessoa
querer mudar. Posso ter o melhor atendimento, no melhor lugar, mas,
se a pessoa não estiver determinada a refletir, a pensar no tipo de
alternativas que tem para sua vida que não o uso de drogas, ela não
irá mudar.

A adesão ao AA é a comprovação e a eficácia de que é necessário a
pessoa querer se tratar. Isso em qualquer lugar, no Caps e na
comunidade.

Continuo defendendo a idéia de que, trabalhando a atenção básica,
conseguimos alcançar os Municípios com poucas pessoas e onde não
há serviço especializado, pois, até entre os profissionais, existe a
dúvida e a discussão sobre se é necessário um serviço especializado
para usuários de álcool ou outras drogas. Isso não seria excluí-lo?
Temos essa preocupação também.

Se tivermos essa política a partir da atenção básica do PSF, o
Município também terá. O Município pode não ter o Caps e o hospital,
mas tem o PSF. E talvez, no PSF, exista a abordagem suficiente para
determinada pessoa.

Obrigada. Mais uma vez, agradeço o convite do Deputado Fahim
Sawan e a oportunidade de trocar idéias com todos os presentes.
Concluo dizendo que o meu entendimento e a minha luta são para
que o usuário de álcool ou de drogas seja bem atendido em qualquer
lugar. Muito obrigado a todos.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, gostaria de pedir a
palavra, como médico, para opinar sobre uma questão abordada pela
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Dra. Raquel.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - E bom termos este fórum de discussão,

porque há situações especiais. Por exemplo, a pessoa que possui
distúrbio psiquiátrico grave não tem livre arbítrio. A pessoa que quer
se suicidar precisa ser tratada, senão ela pode morrer. Temos casos
de tratamentos que salvaram pessoas que queriam se suicidar. Então,
temos que analisar esse aspecto nos casos que necessitam de
-internação de urgência e de tratamento até mesmo agressivo. Quando
possível, claro que é preferível o tratamento domiciliar ou em uma
instituição de recuperação. Mas há casos, pois toda regra tem
exceção, em que a internação e o tratamento agressivo são
necessários; e temos salvado pessoas nessa situação.

Essa é uma reflexão necessária, pois não podemos generalizar e
fazer o tratamento somente quando a pessoa quiser. As vezes, o
tratamento é necessário porque a pessoa está tora de si, com
distúrbio psíquico grave e não tem livre arbítrio. Nesse período,
precisa ser tratada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.
Passamos às últimas perguntas dirigidas ao Pastor Vânio, para que
encerre a sua participação. Convido o Dr. Odair Volpi a fazer a sua
pergunta. Antes, porém, lerei a pergunta do Moisés dos Anjos, da
Comunidade Terapêutica Colônia Bom Samaritano, de João
Monlevade, que quer saber como são preparados os profissionais que
trabalham com os recuperandos e se há cursos específicos para tal.

O Sr. Odair Volpi - Pastor Vânio, como pastor e teólogo, gostaria de
fazer algumas considerações sobre o filme apresentado pelo senhor.
Queria trocar "loucura" por "fenômeno", porque fé não é loucura; fé é
razão; crer é também pensar. Queria deixar isso bem claro, pois não
concordei quando se referiu à loucura. Digo isso como pastor, com
carinho.

Também gostaria de dizer que a maioria das comunidades
terapêuticas do Brasil são evangélicas. Tenho visto isso nos cursos
que tenho ministrado em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul.
Mas observo que as comunidades não mudaram o paradigma, ainda
adotam o velho paradigma: oração, trabalho e disciplina. Quero saber

rÀT
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o que a Feteb fará para mudar isso. Se não houver mudança, não
haverá continuidade dos trabalhos, porque isso está totalmente fora
da resolução. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Pastor Vânio, para responder.
Quero pedir-lhe que, nos 3 minutos de que dispõe, faça também as
suas considerações finais. Muito obrigado.

O Pastor Vânio de Oliveira - Respondendo ao Moisés e ao
companheiro, a Feteb oferece, há praticamente 10 anos, um curso de
qualificação em dependência química para educadores sociais em
comunidades terapêuticas. Esse curso de dois anos consta de 12
módulos e é ministrado em São Paulo. Estamos pensando em criar,
com a aprovação do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa
Catarina e do meu Município, em outros Estados, para termos um
referencial, um curso intensivo de qualificação de educador social, de
sete dias, que atenderá às exigências da Anvisa. Para isso, tem de
haver a participação do Conselho. Conversei com o Secretário Cloves
Eduardo Benevides, que está disposto a ser parceiro nesse processo,
para que, em Minas Gerais, esse curso intensivo possa ser feito,
porque o mercado não oferece mão-de-obra qualificada para as
comunidades terapêuticas no que diz respeito a educador social.
Como diz a Anvisa, são os agentes comunitários ou os agentes de
saúde com especialização em dependência química.

Pastor, o paradigma está sendo quebrado. Mas algo que se faz em
30 anos não pode ser quebrado em uma semana ou mesmo em um
ano. Veja bem, eu era Deputado, dirigia uma comunidade, e não
aceitavam um profissional na comunidade. Entendíamos que
complicariam a nossa vida, em função do estilo. As coisas foram
ocorrendo, e hoje temos um psiquiatra, um psicólogo, um assistente
social, como muitas outras comunidades têm. Portanto estamos
quebrando o paradigma. Achamos importante a participação de
profissionais da área da saúde nas comunidades terapêuticas, para
nos ajudar nesse processo.

Sinceramente, quero agradecer ao Deputado Fahim Sawan a
oportunidade de aqui estar, ao Secretário Cloves Eduardo Benevides
e ao Pastor Wellington, que fez com que ocorresse nossa nova vinda
a esta Casa. Agradeço a Deus a oportunidade e a todos vocês.
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Parabenizo o governo, que se preocupa com as comunidades
terapêuticas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, investe nelas e é
parceiro delas. Em todo o Brasil, vocês são os privilegiados. Parabéns
e sucesso. Vamos transformar, recuperar vidas, por meio dos
trabalhos realizados nas comunidades terapêuticas. Deus os abençoe.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Sr. Aloísio Andrade,
Presidente do Conselho Estadual Antidrogas. Quero, também, fazer-
lhe uma pergunta, para ser respondida quando fizer as suas
considerações finais. O que o senhor tem encontrado de novidade,
principalmente em relação ao tratamento homeopático, para a
dependência de álcool e outras drogas?

O Sr. Aloísio Andrade - Voltando rapidamente à questão do
treinamento, foi firmado um convênio entre a Subsecretaria do
Conselho e a Utramig. Serão oferecidas vagas para treinamento de
coordenadores e monitores.

A Subsecretaria e o Conselho estão às ordens para esclarecer essa
questão. Esqueci-me de dizer que o Fundo Estadual de Prevenção
está prestes a ser regulamentado. Trata-se de um compromisso do
Governador, uma proposta urgente da Frente. Quando
regulamentarmos o Funpren, poderemos fazer como no sistema, ou
seja, como acontece com o Fundo da Criança e do Adolescente, que
conta com doações e descontos do Imposto de Renda. Costumamos
repetir a frase: "O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de
dinheiro garante a infelicidade". Ou seja, não basta ter dinheiro, mas é
preciso dispor de algum recurso.

Quanto ao raciocínio da homeopatia e da medicina antroposófica,
buscam-se as medicações dinamizadas, chamadas de "medicações
não materiais", porque o Número de Avogrado - 6,02x1023
moléculas - não é respeitado. São substâncias mais diluídas. Por meio
da dinamização, que é um processo mecânico de agitação dessas
substâncias, elas passam a ter um padrão vibracional, um tipo de
ritmo. A partir do ritmo que cada substância da natureza tem,
trataremos, por exemplo, com o ouro, um quadro depressivo; com o
ferro, um quadro de falta de vontade, de ânimo; com a prata, um
quadro ansiolítico; e com a silícia, quartzo, quadros psicóticos.
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Obviamente, muitas vezes, temos de associar medicamentos comuns.
Podemos dizer, Deputado, que várias pessoas se beneficiam muito

com o uso temporário de medicações homeopáticas, sem precisar de
remédios comuns. Essas medicações homeopáticas e antroposóficas
ajudam a acelerar o processo. Quando misturamos chocolate ao leite,
o calor leva-nos a soprá-lo, visto que já não precisamos dele. Da
mesma forma, essas medicações devem vistas como situações
transitórias, meramente coadjuvantes. No caso de patologias, é
necessário um tratamento definitivo.

Parabenizo a Frente Parlamentar, a Assembléia Legislativa, todos
os Deputados, pela iniciativa. Sabemos que, hoje, ao contrário do que
ocorria antigamente, esse assunto envolve todas as pessoas. Temos
de lembrar que se trata não de um desafio específico, mas amplo.
Volto a lembrar que a função da política é pensar não só no aqui e no
agora, mas também no futuro. Temos de pensar em uma atitude
preventiva, na medida em que é no cotidiano que construímos nossa
felicidade, como seres humanos conscientes de nossos princípios.
Dessa forma, teremos menos necessidade de anestesia, ou seja,
ficaremos menos dependentes de substâncias externas para
anestesiar o vazio existencial ou para nos agitar, de maneira que não
o perceberemos. Obrigado, Deputado.

O Sr. Presidente - Em nome da Frente Parlamentar de Luta contra
as Drogas, agradeço a presença de todos os representantes que aqui
participaram da discussão acerca da política de atenção, tratamento e
reinserção social do dependente químico. Agradeço às autoridades,
aos representantes de comunidades, enfim, a todos os nominados e
não nominados que contribuíram para que a segunda parte do evento
obtivesse sucesso e brilhantismo. A Assembléia Legislativa e a Frente
Parlamentar de Luta contra as Drogas agradecem especialmente à
Ora. Raquel Martins Pinheiro, Especialista em Drogodependência e
Referência Técnica de Álcool e Droga na Coordenação Estadual de
Saúde Mental. Obrigado, Ora. Raquel.

Agradeço ainda ao Dr. Aloísio Andrade, Presidente do Conselho
Estadual Antidrogas, homeopata e psiquiatra, que muito abrilhantou
este evento. Ademais, com seu trabalho, esforço, dedicação à busca
de opções e tratamento para a luta contra as drogas, abrilhanta Minas
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Gerais.
De maneira carinhosa, agradeço ao Pastor Vânio de Oliveira,

Presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas
do Brasil. Desejo-lhe boas-vindas! O senhor sempre será bem
recebido nesta terra. Leve nosso abraço ao povo de Santa Catarina.

Desfazendo esta Mesa, agradeço aos participantes. Vamos passar
ao terceiro tema: "Combate ao Narcotráfico".

2 2 Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
José Eustáquio Lucas Pereira, Juiz de Direito da 3 2 Vara de Tóxicos
da Comarca de Belo Horizonte; Márcio Siqueira, Delegado-Chefe da
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes de Minas Gerais; e Luiz Matias
Flach, ex-Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes - Confen.

A Assembléia Legislativa manifesta os agradecimentos às
autoridades que participaram e participam deste debate.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Agradecemos a
presença dos nossos convidados. Com a palavra, o Dr. José
Eustáquio Lucas Pereira, que disporá de 15 minutos para as suas
considerações iniciais.

Palavras do Juiz José Eustáquio Lucas Pereira
Excelentíssimo colega do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Matias, na

pessoa do qual saúdo os demais componentes da Mesa, minhas
senhoras, meus senhores e autoridades, primeiramente peço vênia
aos organizadores do evento para mudar o nome da minha
apresentação para "combate à criminalidade", em face dos demais
delitos praticados, na maioria das vezes, em decorrência do uso de
entorpecentes - crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão,
crimes contra a vida, homicídio, estupro e crimes contra a honra.

Daí, entendo que, combatendo o narcotráfico, o tráfico de drogas,
automaticamente estaríamos combatendo os demais delitos. Fiz um
pequeno cronograma para apresentar nestes 15 minutos. Primeiro,
enfatizo que, com a máxima vênia, não temos uma política veemente,
forte suficiente para combater o tráfico de drogas.

Na verdade, as apreensões de drogas em nossa Capital, em nosso
Estado e em nosso País se dão com a ajuda da própria concorrência.
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O Dr. Márcio Siqueira, douto Delegado da Polícia Federal,
responsável pela Divisão de Tóxicos, que se faz presente, pode dar
seu testemunho em relação a minha afirmativa. Noventa por cento das
apreensões de drogas e das prisões de traficantes ocorrem em razão
da denúncia de outros traficantes, quer seja pela disputa do ponto de
venda de droga, quer seja pelo acerto de contas.

Temos de combater o tráfico de forma mais eficiente. Temos de
combater o tráfico nas fronteiras, pois o Brasil não é produtor de
cocaína, ou seja, não produz a principal droga vendida em nosso país.
As vezes se planta coca, mas é sabido que o produto é ruim, de
péssima qualidade e não contém as substâncias alucinógenas
necessárias. Não é tão suficiente quanto a produção da Bolívia, do
Peru e da Colômbia, países que fazem fronteiras com o Brasil,
fronteiras longínquas e de difícil fiscalização. Combater o tráfico
nesses países é difícil porque o uso e a liberação da cocaína está
intrínseco em sua cultura e em sua religião. Muitas vezes, a cocaína é
utilizada em fórmulas medicinais nesses países onde, em muitos
lugares, o ar rarefeito. Outras vezes, usa-se a cocaína para satisfazer
ou matar a fome. Combater o tráfico é difícil, mas é possível
iniciarmos um combate nas nossas fronteiras.

Com o máximo respeito que tenho pelas Forças Armadas, creio que
o Exército brasileiro, em vez de brincar de policial, deveria fiscalizar
melhor nossas fronteiras. Não vejo, não vivencio essa fiscalização. Se
a cocaína entra no Brasil vinda da Bolívia, do Peru e da Colômbia,
temos o dever de iniciar ali seu combate e sua fiscalização. Drogas
são muita usadas em nosso país, principalmente a maconha,
altamente produzida no Nordeste do País. Temos de combatê-las
porque faz um mal imensurável à saúde pública, à saúde do usuário.
Também temos de combater as drogas sintéticas que chegam em
nosso país, pois são maléficas. Para isso, precisamos de uma política
mais forte, voltada para o combate ao narcotráfico.

Alguns poderiam perguntar-me: o que este Juiz está fazendo aqui?
O que o Poder Judiciário pode fazer para ajudar no combate ao
narcotráfico? Diria que o Judiciário, com o Ministério Público, poderia
fazer muito. Creio que, em Belo Horizonte, faz muito. Se não o faz, o
Dr. Márcio Siqueira, Delegado da Polícia Federal, responsável pela
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Divisão de Tóxicos de Belo Horizonte, poderá puxar minha orelha.
O Juiz deverá agilizar os processos, em especial os cautelares, de

quebra de sigilo telefônico, ou seja, os monitoramentos telefônicos dos
supostos traficantes. Esses processos cautelares permitem aos
Delegados fazer acompanhamentos e levantar condutas, o "modus
operandi" de cada traficante, fazendo com que tanto as drogas como
as pessoas dos grandes traficantes sejam atingidas e presas, e, uma
vez presas, retiradas do seio da sociedade. Esse trabalho do
Judiciário é fundamental. Aliás, acho que deveria haver maior parceria
entre esse Poder e as milícias, ou seja, as Polícias Federal, Militar e
Civil, dando, na legalidade, toda a cobertura que o policial precisa
para bem desempenhar o seu trabalho, livrando-o das acusações de
arbitrariedade e dos processos por invasão de domicílio.

Sabemos que a Constituição garante a inviolabilidade de residências
quando não houver crime. Se houver, é evidente que tal
inviolabilidade será quebrada, ou seja, o policial poderá adentrar e
apreender as drogas, armas ou objetos utilizados no crime. Portanto,
entendo que essa parcela do Judiciário é muito importante e até
ocorre na nossa Capital. Todavia deveria haver uma uniformização do
procedimento na Justiça, para que os Juizes pudessem agilizar os
processos e propiciar às polícias condições de desempenharem bem
o seu trabalho. Não sei qual o procedimento dos nossos colegas do
Rio Grande do Sul, Estado, diga-se de passagem, que tem uma
Justiça avançadíssima. As grandes inovações do Judiciário
normalmente partem dos Juízes sulistas. Deixo registrados os nossos
votos de parabéns aos ilustres colegas daquela terra maravilhosa.

Fala-se muito em responsabilidade compartilhada. Aliás,
participamos de um encontro recentemente, no Sesc, aqui em Belo
Horizonte - não sei se o Prof. Aloísio estava presente. Na ocasião, teci
algumas críticas ao nosso Estado - e, quando falo em Estado, refiro-
me ao sentido amplo, ou seja, aos Municípios, aos Estados e à
União -, que, quando chamado, na verdade, para participar do
combate ao narcotráfico, às vezes, "maxima venia", deixa a desejar.

Tenho observado que, quando chamamos os nossos parceiros,
como o Dr. Aloísio Andrade, o Credeq, as igrejas evangélicas, as
entidades filantrópicas, as ONGs, as Polícias Militar, Civil e Federal,
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todos estão prontos a trabalhar em parceria no combate ao
narcotráfico. As vezes, essa boa vontade não existe por parte dos
nossos Executivos. O que o Estado poderia fazer para melhorar o
combate ao narcotráfico?

Na minha concepção, não estou usando de utopia, mas apenas falo
sobre o que penso e tenho deparado no dia-a-dia como Juiz da 3
Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. O Estado tem feito muito, mas
poderia fazer mais, por exemplo, aparelhar melhor as nossas polícias
com viaturas, armamentos e equipamento técnico, acompanhando a
evolução tecnológica do crime. Ora, os traficantes estão evoluindo,
utilizando aparelhos de última geração. Falarei sobre esse assunto
daqui a pouco.

Dr. Márcio Siqueira, permita-me falar sobre um fato que acompanhei
na Divisão de Tóxicas. Há ainda policial civil fazendo monitoramento
telefônico, autorizado pelo Juiz - então, não era ilegal nem
clandestino -, mas se utilizando de um celular no bolso e, ao mesmo
tempo, participando de operação policial. O telefone tocava,
chamando-o no Bina automaticamente. Havia aquele desvio das
ligações do telefone monitorado para a polícia, e ele as atendia em
plena campana, fiscalização e policiamento. Penso que não seja por
aí. Devemos melhorar também as nossas polícias. Se o crime evoluiu
e está mais tecnológico, a polícia também deve fazer o mesmo.

E fundamental ceifar e tirar da nossa Polícia Civil, em especial, a
responsabilidade de acautelamento de presos provisórios, como
ocorre atualmente na Divisão de Tóxicos. Por que cito a Divisão de
Tóxicos? Porque tenho vivenciado algumas questões que ocorrem
diuturnamente. Hoje temos uma Divisão composta por ótimos
policiais, honestos, operosos, que se propõem a dar a vida e o sangue
pelo combate ao narcotráfico. No entanto, não podem sair às ruas e
exercer as suas funções porque precisam ficar acautelando, tomando
conta de presos. "Maxima venia", preso deveria ser de
responsabilidade do Estado. E preciso acabar com as expressões
"presos da Justiça", "presos do Estado". Preso é preso. Deveria haver
um órgão específico para tanto, e o Estado deveria orientar melhor os
seus agentes, dando-lhes a incumbência de fiscalização do tráfico.

Ora, não temos fiscais de tributos nas barreiras? Não temos a

L1
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Polícia Rodoviária e a Federal, os fiscais da Receita Federal? Por que
esses agentes não poderiam auxiliar também o combate ao
narcotráfico? Por que digo isso? A grande quantidade de drogas,
como maconha, cocaína - as mais usadas na nossa Capital - e outras,
é colocada no meio de mercadorias e transportada do Sul ao Norte,
sem interrupção da polícia.

Citarei um exemplo que ocorreu recentemente. Veio uma carga de
Foz do Iguaçu com 2.0001kg de maconha puríssima, cujo receptador
em Belo Horizonte estava sendo monitorado. A droga foi colocada
numa carreta Scania, em Foz do Iguaçu, no meio de 540 sacas de
farinha de trigo. Para descobrir essa droga, portanto, o policial deveria
descarregar a carreta, caso contrário não apreenderia a carga. Essa
carreta passou em barreiras fiscais. Será que não deveria haver um
meio mais propício para que o nosso agente fiscal também
fiscalizasse?

Houve outros casos de carregamento de drogas, por exemplo, em
carregamento de madeira, em pranchões, em que o descarregamento
torna-se mais difícil. A mercadoria em si, no caso as 540 sacas de
farinha de trigo, tinha o valor de R$27.000,00, e a droga estava orçada
em R$5.000.000,00. Essa mercadoria passou nas barreiras fiscais.
Assim, acho que nossos governos deveriam dar mais instrumentos
aos nossos agentes fiscais, para que pudessem auxiliar-nos no
combate ao narcotráfico.

Quanto aos aglomerados, em Belo Horizonte há alguns. Cito a
Pedreira Prado Lopes, o Cafezal, o Morro das Pedras. Há inúmeros
outros. Por que tantas ruelas e becos? O terreno é de valor tão
pequeno, têm um custo tão baixo para desapropriação! Se estamos
desapropriando, "maxima venha", ao lado da Av. Antônio Carlos para
fazer uma pista direta para o aeroporto, a Linha Verde, poderíamos,
também, desapropriar ao lado das ruelas e becos, abrindo ruas, a fim
de facilitar sobremaneira o trabalho das viaturas policiais, dando uma
outra imagem a esses aglomerados. Temos que facilitar o trabalho
desses policiais, e não, dificultá-lo.

Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de adentrar
em algum aglomerado, que são verdadeiras ruelas e becos. Logo na
entrada do beco, anunciam que os policiais estão chegando, e
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automaticamente há o desaparecimento de traficantes.
Mister se faz estruturar a Divisão de Tóxicos, possibilitando que o

seu trabalho seja feito em todo o Estado. Ora, a nossa Divisão de
Tóxicos, tão bem dirigida pelo Dr. Márcio Siqueira, tem competência
jurisdicional em todo o Estado de Minas Gerais, mas, por falta de
estrutura, de meios de locomoção, não exerce essa jurisdição,
limitando-se a operar na Grande BH.

Mister se faz a instalação de companhias da Polícia Militar nos
aglomerados. Salvo melhor juízo, há um projeto dessa natureza para
a Pedreira Prado Lopes. Assim se fazendo, automaticamente haverá a
inibição do tráfico nesses locais. Ele poderia até migrar para outra
região, mas haveria uma dificuldade maior para o traficante.

Uma outra questão seria a criação, nos aglomerados, de centros de
referência do cidadão, propiciando aos moradores acesso ao
saneamento básico da Copasa, à Cemig, bem como à saúde pública e
à mediação de conflitos.

Melhorar o ambiente visual de cada aglomerado para investimentos
nos espaços de lazer. Tenho certeza de que pessoas que me
antecederam já falaram sobre a necessidade de instalação, nos
aglomerados, de câmeras blindadas, tal como no Projeto Olho Vivo,
experiência realizada no hipercentro de Belo Horizonte e que deu
certo. Quantos traficantes foram presos e condenados porque foram
flagrados pela câmera denominada Olho Vivo! E os traficantes já
conhecem a câmera, tanto que, de vez em quando, entram no
banheiro de algum restaurante para trocar a camisa, colocar óculos,
tirar ou pôr boné, tudo isso para dificultar sua identificação. Mas a
câmera é perfeita, nítida e tem feito um trabalho maravilhoso. Então, a
idéia é a instalação de câmeras em cada aglomerado onde o tráfico é
constante.

Investimento no Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência - Proerd. Tenho certeza de que outras pessoas falaram
sobre isso. O Prof. Aloísio Andrade provavelmente falou acerca
desses investimentos. Mister se faz investirmos no tratamento de
dependentes químicos. Entendo que a nova Lei de Tóxicos esteja hoje
descriminalizando o uso de entorpecentes, tratando o usuário como
um doente. Tanto é verdade que, a partir do novo projeto que tramita

- -
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no Congresso Nacional, não existirá mais a pena de detenção ou
reclusão com relação ao usuário; haverá penas socioeducativas. Daí,
mister se faz que Municípios, Estados e União instalem clínicas
especializadas em tratamento gratuito de toxicômanos. Até agora,
temos conseguido ajuda do Credeq, das entidades não
governamentais e, em especial, dos religiosos.

Investir na preparação dos policiais com salários dignos, evitando a
corrupção. Meus queridos colegas, tenho o maior apreço pelas nossas
Policias - Militar, Civil e Federal -, mas me permitam citar a história da
maçã podre. Uma maçã contaminada contamina as demais. Existem
alguns casos, e esses elementos devem ser ceifados dos quadros das
nossas milícias, pois não existe bandido maior do que um policial
corrupto. Tenho certeza de que todos os colegas da Polícia Federal,
da Policia Militar e da Polícia Civil que aqui se fazem presentes
comungam do meu entendimento. E é muito simples fiscalizar esses
policiais. Na minha concepção, isso passaria pelo maior empenho das
corregedorias. Primeiro, seria feito um levantamento do patrimônio de
cada um, porque muito Detetive está ganhando mais que Juiz de
Direito e tem um patrimônio 50 vezes maior do que o de um
Deputado. Há bons comerciantes, bons administradores, mas, com
certeza, eles também saberão dar uma explicação plausível para o
patrimônio que adquiriram. E por ai que vamos combater o
narcotráfico. Não conseguiremos combatê-lo se houver, nas pessoas
que trabalham conosco, a prática dos atos de improbidade.

O tráfico, na verdade, é uma pirâmide em cuja base estão os
elementos vulneráveis, as presas fáceis para a polícia. Ainda não
conseguimos prender aqueles que estão no seu tapo, muitas vezes,
pessoas importantes, como grandes empresários. As vezes, convivem
conosco, e não sabemos. Portanto é necessário lazer o
aparelhamento das polícias para podermos prendê-los.

Meu tempo se esgotou. Vou-me atrever a encerrar esta simples e
humilde apresentação citando um provérbio chinês, propício para este
momento em que estamos em uma Casa Legislativa e em que
recebemos, pela mídia, notícias de Brasília - e não estou aqui
criticando nenhum político, apenas repito as informações veiculadas
pela mídia a respeito do mensalão", do "mensalinho", de propinas
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aqui e ali. Agora há também o caso da propina das ambulâncias.
Lembro ainda as propinas de alguns policiais não preparados para o
cargo que deveriam ser extirpados das corporações. Acredito que
esse provérbio chinês nos leve a uma melhor reflexão.

Ele diz, mais ou menos, isto: se queres colher em um ano, planta
arroz - esse plantio é muito propício, pois, em face de suas grandes
várzeas, sua colheita se dá em exatamente um ano -; se queres
colher em 10 anos, planta madeira - a safra do eucalipto, que produz
celulose, dá-se em 10 anos; mas o chinês conclui, com muita
precisão: se queres colher em 50 anos, planta homens - talvez essa
seja a maior carência do nosso país. Obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Delegado Márcio Siqueira
Boa tarde a todos os presentes e a meus colegas da Mesa, a quem

cumprimento na pessoa do Sr. Presidente. Parabenizo o Dr. José
Eustáquio por sua fala.

Estamos aqui para fazer um breve diagnóstico do trabalho à frente
da Divisão de Tóxicos, em 20 meses. Deixo claro que estamos ainda
engatinhando. Tentamos, a todo custo, com a ajuda dos atores
presentes, alcançar os nossos objetivos e, se conseguirmos colocar
em prática apenas um décimo do que queremos, atingiremos bom
resultado.

Assumimos a Divisão em 17/9/2004. Naquele momento, a mídia
apresentava a unidade como a escória da polícia. Havia 25 policiais
afastados. Foi um desafio.

No primeiro ato naquela Divisão, pedi a um colega de profissão que,
dentro de uma viatura caracterizada, entregasse um documento na
sede da Secretaria, e ele me disse: Doutor, pode me punir, mas não
entro num carro da Divisão de Tóxicos, porque não serei mais
execrado publicamente. Não consigo olhar nos olhos dos meus filhos.

Naquele momento, pensei muito e concluí que poderia fazer um bom
trabalho, pois havia encontrado gente de valor. O policial me deu uma
prova de caráter, de renúncia. Nesse clima, realizei reuniões com a
chefia e com os Juízes de tóxicos. Primeiro, era preciso resgatar o
policial; depois, a unidade. Fizemos contatos com outros órgãos e
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com a Academia, por meio do Centro Pedagógico. Durante três
meses, realizamos trabalhos de dinâmica de grupo.

Nesse período, recebíamos as ocorrências, trabalhando
internamente, e contamos com a benevolência do Judiciário, que
soube entender o momento angustiante pelo qual passávamos.

Em 2000, a Divisão de Tóxicos tinha 94 policiais, entre Delegados,
Escrivães, Detetives e outros. Em 2001, tinha 98; em 2002, 89; em
2003, 91; e em 2004, quando assumi, 84, com 25 afastados.
Posteriormente, recebemos 13 policiais. Em 2005, chegaram 14
recém-formados da Academia; em 2006, o número caiu para 76.
Dessa vez, não houve afastamento. A maioria dos policiais foi
transferida por não se adequar ao espírito combativo do primeiro
colega que encontrei na Divisão de Tóxicos.

Em 2000, foram apreendidos: maconha, 1.888kg; cocaína, 8,71kg;
lança-perfume, 12 frascos; e 128 armas de fogo.

Em 2001: maconha, 1.254kg; cocaína, 24,3kg; armas de fogo, 106
unidades. Vejam o decréscimo da droga popular, a maconha, e a
ascensão da cocaína. Em 2002: maconha, 1.175kg; cocaína, 19kg;
haxixe, 7kg; armas de fogo, 108 unidades. Evolução das drogas em
2003: maconha, 1.135kg; cocaína, 65kg; haxixe, 10kg; cocaína
misturada com outras substâncias, 7,56kg; lança-perfume, 35 frascos;
"ecstasy", 10 comprimidos; armas de fogo, 147 unidades. Em 2004,
ano em que assumimos, vejam o decréscimo e o que representou a
paralisação das atividades da Divisão de Tóxicos: maconha, 444kg;
cocaína, 95kg; haxixe, 22kg; cocaína com outras substâncias, 6,841kg;
lança-perfume, 1.517 frascos; LSD, 2m1; armas de fogo, 175 unidades.
Em 2005, quando iniciamos o trabalho: maconha, 6971kg; cocaína,
42kg; haxixe, 11kg; cocaína com outros derivados, 1kg; lança-
perfume, 15 frascos; armas de fogo, 168 unidades. Em 2006, até o dia
5 de maio: maconha, 2.450kg; cocaína, 281kg; haxixe, 146g; cocaína
com outras substâncias, 4kg; armas de fogo, 56 unidades.

Enumerarei novamente as dificuldades encontradas: deficiências
física e estrutural; comprometimento muito grande do efetivo de
policiais com o anexo carcerário, em função da superlotação;
ausência de aparelhagem eletrônica de vigilância e escuta; ausência
de equipamentos modernos para interceptação telefônica;
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necessidade de renovar a trota de viaturas caracterizadas e
descaracterizadas, que se encontrava em processo de sucateamento;
ausência de normas regulamentadoras da criação e manutenção das
atividades de canil - um dos meios de prova mais transparentes que a
Polícia Civil tem no combate ao tráfico de drogas -; e o moral e a auto-
estima dos servidores abaixo de níveis críticos.

Em decorrência dos tópicos supra-apontados e dos poucos meios
disponíveis, buscamos equacionar, com outros órgãos integrantes da
Polícia Civil, fórmulas de melhoria dos índices apresentados.
Enumerarei o trabalho desenvolvido.

Contando com o apoio da Acadepol, com a divisão psicopedagógica,
foi desenvolvido um curso, em três meses, com módulos de dinâmica
de grupo, para a recuperação da auto-estima de todos os policiais,
sem distinção de cargo, classe ou função. De acordo com os Juízes,
foram-nos dados quatro meses de tolerância para iniciarmos nossas
atividades.

Esse período foi muito bom para mim. Tivemos a oportunidade de
pesquisar, no banco de dados, um horizonte norteador. Era a primeira
vez em que eu atuava no combate ao narcotráfico, e pude estudar a
criminalidade. Um ponto me chamou a atenção: o crescimento da
apreensão de pasta-base no Estado e a diminuição de apreensões de
drogas em seu estado final, principalmente da cocaína e do "crack".

O que isso indicava? Que a droga começava a ser refinada no
Estado. Vislumbramos a necessidade de fortalecer um dos principais
meios de prova: a utilização do canil e de realizar gestões para
recuperação do quadro de servidores.

No início dos trabalhos,, elaboramos uma resolução de criação e
normatização do canil, já em vigor, assinada pelo Dr. 0110 Teixeira
Filho, Chefe da Polícia Civil.

Foi finalizado pela Acadepol o trabalho de resgate dos policiais.
Elaboramos um cronograma de trabalho para identificação, colheita de
provas e prisão dos responsáveis pelo retino da droga e para combate
da proliferação dos laboratórios na Região Metropolitana. Foram
designados para a Divisão 12 novos policiais, formados pela
Acadepol.

Iniciamos os trabalhos com material didático focado na prevenção,
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por meio de palestras em escolas, entidades públicas e faculdades,
principalmente nos cursos de Direito e Farmácia, este último, nosso
novo público. Lá detectamos que o traficante estava se aproximando
do estudante de Farmácia com o objetivo de obter benesses na
aquisição dos produtos químicos utilizados na composição e no refino
da cocaína. Hoje as palestras nas universidades são uma realidade
para a Divisão de Tóxicos.

Os reflexos imediatos. Agora lhes contarei uma história. Por obrado
Criador, veio um prêmio a esses abnegados policiais que ali encontrei.
O primeiro trabalho que executaram foi o estouro do maior laboratório
de refino de cocaína já encontrado no País.

Essa apreensão propiciou a vinda ao território nacional de jornalistas
americanos que pegaram as informações em matéria da Globo News.
Foram à Divisão de Tóxicos e fizeram uma matéria que foi veiculada
no jornal "New York Times".

Vocês não imaginam a repercussão desse trabalho para esses
policiais; funcionou como combustível. Foram várias as prisões que se
seguiram: a de José Luiz de Freitas, o famoso Zé do Pó, dono de
outro megalaboratório; a apreensão de 2t de maconha, camuflada em
25t de farinha; a identificação da estruturação dos principais grupos
atuantes no tráfico em aglomerados da Região Metropolitana - grande
parte deles já estão atrás das grades.

E agora citarei o principal aspecto do trabalho que desenvolvemos,
em tempo hábil, evitando fato que fatalmente teria ocorrido se
demorássemos mais. Não deu tempo para que grupos de outros
Estados, tais como PCC e Comando Vermelho, acordassem para o
que estava ocorrendo em Minas - a proliferação dos laboratórios - e se
integrassem aqui, porque temos a maior malha viária do País para
distribuir essa produção. Se não fosse essa ação oportuna,
colheríamos um trágico resultado.

Não estou aqui para dizer o que fizemos nem ser pedante, porque é
muito o que se tem para fazer. E tenho que enumerar os principais
entraves à continuação do trabalho. Não foi resolvido, por fugir à
nossa esfera de competência, o entrave do sucateamento das viaturas
e dos mecanismos obsoletos para serem utilizados na polícia que
queremos, uma polícia de inteligência e que trabalha no macrotráfico.
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Ainda subsiste a defasagem do quadro de servidores. Mas já existe
um projeto elaborado, que está nas mãos das nossas chefias,
passando a Divisão de Tóxicos de três para seis delegacias. E
aguardamos o aporte de recursos para colocar em prática esse
trabalho.

Em que pese ao volume de bens arrecadados com os traficantes,
devidamente confiscados pela Justiça, e aos leilões desses bens,
nenhum recurso destinado e previsto para ser aplicado na Polícia
Civil, no combate ao narcotráfico, foi repassado. Conclusão: como
restou demonstrado, em apenas 20 meses, algumas questões de
ordem técnica e prática foram devidamente adotadas para otimizar os
trabalhos, sendo visíveis os resultados práticos obtidos, demonstrando
que estamos no caminho correto.

Estamos certos de que o trabalho da polícia especializada deve ser
dirigido cirurgicamente em ações de campo voltadas para o
macrotraficante, fazendo jus, inclusive, à sua razão de existir. A nosso
ver, deve ser o microtraficante atacado por todos os órgãos da Polícia
Civil, incansavelmente - isso não é uma exclusividade minha. Todos
os órgãos deveriam trabalhar com o microtraficante, liberando a
Divisão de Tóxicos, por ser uma divisão especializada para trabalhar
com o macrotraficante, exatamente por ser uma equipe pequena.

E o maior entrave aos trabalhos é que temos 28 vagas para receber
presos, e, ontem - não sei quantos foram flagrados hoje -, 295 presos
ocupavam esse espaço.

Encerrarei com algumas imagens tristes, não para chocar ninguém,
mas apenas para mostrar uma realidade e buscar soluções. O
primeiro laboratório, para avaliarem a extensão; os dois químicos
presos; o patrimônio desse grupo; o segundo laboratório do mesmo
grupo; o terceiro traficante e o terceiro químico; a apreensão das 2t -
vejam a quantidade de tijolos na contagem -; 251kg de cocaína; as
duas traficantes; 100kg de maconha; equipamentos da central
clandestina que eles tinham; a nossa sala de aula, que fizemos para
essas palestras; os utensílios usados pelos presos na tentativa de
tomar a delegacia; o nosso canil; o reflexo na mídia das prisões feitas
pela Divisão de Tóxicos; por fim, a nossa tragédia, o nosso gargalo e
o nosso principal empecilho para continuarmos atuando no combate.
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Obrigado.	 -
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de

"slides".
Palavras do Sr. Luiz Matias Flach

Minha saudação inicial ao Dr. Márcio Siqueira, Delegado-Chefe da
Divisão de Drogas. Fico muito à vontade, porque dediquei a minha
juventude ao trabalho na Polícia Civil, especialmente na área de
drogas. Homenageio o magistrado José Eustáquio Lucas Pereira, meu
colega. Tenho uma afinidade imensa com os dois expositores.
Agradeço a gentileza das referências feitas à Justiça do meu Estado
pelo Dr. José Eustáquio. Minha saudação ao Deputado Doutor Viana,
Presidente desta reunião.

Se entreguei a minha juventude à Policia Civil e a minha vida adulta
à atividade judicial, entrego a vocês o meu pensamento maduro em
relação às drogas. "Agradando ou não, achamos que a situação atual
dos toxicômanos é realmente um bom exemplo: na Idade Média, havia
lepra; nos tempos modernos, a loucura; amanhã, a toxicomania. Se
não tomarmos cuidado, iremos rejeitar, internar novamente todo um
grupo social cujo crime consiste em não estar dentro da lei, no
momento. Mas, ao fazê-lo, estaremos assassinando a nós mesmos,
porque estamos falando de nossos filhos." Citação do meu grande
mestre Claude Olievenstein, do livro "La Drogue", de 1970, quando já
definia que se iria enfrentar a questão das drogas em termos de
fiscalização, interdição, penalização, descurando-se completamente
do aspecto sanitário, de saúde pública e de prevenção. Assim foi a
Convenção única de Entorpecentes, celebrada pelos países do
mundo. Em 1971, o nosso hemisfério tratou dos psicotrópicos,
principalmente e enfaticamente, sob os aspectos de fiscalização e
repressão. A nossa convenção de 1978, de Viena, também se
debruçou especialmente sobre interdições, penalizações,
cooperações, enfrentamento dos delitos conexos, em termos
absolutamente repressivos, perdendo-se de vista a amplitude, a
complexidade do tema, que deve ter uma abordagem integral e
equilibrada para não chegarmos a essas circunstâncias atuais.
Podemos dizer que esforços de décadas foram perdidos por esse
exagero em se preocupar apenas com as interdições.
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Há uma lei, que remonta a 1976, de n 9 6.368, que recebeu
acréscimos, por meio da Lei n 9 10.409, de 2002, que acabou
introduzindo aspectos processuais novos. Permaneceu ainda, na
definição de crimes e penas, a lei absolutamente superada de 1976.

Essa lei de 1976, que ainda é válida, trata do enfrentamento do
problema das drogas. E o coração da lei, da atual legislação, porque
estabelece crimes e penas, que é o substancial em, uma legislação
penal. Essa lei tem muito de emocional e moralista. E severa demais
para pessoas que não mereceriam tanto rigor. Entretanto, em
situações diversas, é até muito complacente, pois penaliza traficantes
profissionais, integrantes de uma criminalidade organizada, com o
mesmo rigor com que trata fatos banais, como o de um garoto
introduzir um "fininho" de maconha em uma roda qualquer.

No sistema penal moderno, há de se levar isso em conta. Muitas
vezes, perde-se essa noção. A intervenção punitiva só se legitima
para assegurar a ordem externa. Não se admitem mais incriminações
frutos de uma concepção moral de vida, de validade geral e incerta,
pretendendo evitar o vício e o pecado.

A intervenção penal na área de drogas talvez não seja tão
importante quanto as pessoas pensam. Muitos têm um pensamento
mágico, segundo o qual é necessário conseguir novas formas
processuais para facilitar a repressão, aumentar as interdições, as
formas de embaraçar as pessoas. Todavia, esse ponto de vista não
tem sentido, porque, muitas vezes - e o Delegado foi muito feliz nessa
questão - , perde-se a noção de que o esforço policial tem como
finalidade substancial alcançar a traficância profissional e
transnacional. Necessário é o confisco do produto do crime,
cooperação e assistência policial-judicial entre as nações e a adoção
de eficazes medidas contra a lavagem do dinheiro obtido do comércio
das drogas e delitos conexos, que acabam se multiplicando em outras
formas ilícitas e prejudiciais à humanidade.

Não só o Brasil tem leis inadequadas e repressoras às drogas. As
nações, muitas vezes, não sabem demonstrar sua desaprovação às
drogas, a não ser valendo-se de leis sempre mais repressivas e
injustas, até por razões ideológicas, desinformação ou em uma
concepção reiterada de Direto Penal autoritário.
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Quase todos os nossos presos, reclusos rotulados como traficantes -
embora a intenção do Delegado seja atingir patamares mais
elevados -, são garotos desavisados, miseráveis, trocadores de
baganas, mulheres das beiradas das favelas e cortiços, "mulas" que
fazem o transporte de drogas para outros, assumindo os riscos
representados pela repressão.

Cito um exemplo do Censo Penitenciário de 1997, que é o último.
Das 3.985 mulheres presas, 1.667 cumprem penas como traficantes.
Trata-se de mulheres com pouca ou nenhuma atuação relevante nos
destinos das drogas, mas ficam afastadas de seus filhos e da vida
social. Muitas vezes, os policiais não precisam sair da viatura,
simplesmente chamam essas mulheres, que estão vendendo umas
porcarias, umas baganas, uns pacotinhos de substâncias. Algumas
vezes, estão com filhos no colo e não têm maridos; outras, encontram-
se absolutamente desafortunadas e desprotegidas. Essa é a situação
das nossas presas, que são tratadas como se tivessem atuação
destacada no mundo das drogas.

Após a Convenção de Viena de 1998, o Brasil, como outros países,
quis aperfeiçoar a legislação, porque era indispensável e necessária a
atualização de suas leis. Trabalhou-se muito na nova lei a partir de um
projeto de 1991.0 Confen trabalhou bastante, mas acabou na Lei n2
10.409/2002, completamente desfigurada, não significando nenhum
avanço legislativo, muito pelo contrário.

A Lei n 2 10.409/2002 veio somar-se à Lei n 2 6.368/76, que continua,
conforme afirmamos, a dispor sobre delitos, penas e aspectos
substanciais do tema. Ao mesmo tempo - e foi a única parte não
vetada -, foram autorizadas novas formas de investigação e
possibilidades processuais, eu diria, talvez invasoras do indivíduo e de
conteúdo ético muito criticado pelos estudiosos de direito liberal.

Andei por este mundo e falei com muitos magistrados, Promotores,
Delegados de Polícia e policiais que trabalharam com a delação
premiada. Todos me disseram que se trata de um sistema falido em
que todo policial que está envolvido em drogas alega a posição de
agente infiltrado.

A mesma coisa ocorre ao que se refere à escuta telefônica, talvez
uma das maneiras mais inteligentes de enfrentar o crime organizado,
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mas absolutamente abusada no Brasil. Tanto é que, no Brasil, em
todos os escândalos oriundos de escutas, com repercussão política, o
mandado judicial de autorização foi obtido a pretexto de
enfrentamento de tráfico de drogas.

Também a penetração nos dados fiscais e bancários tem sido
motivo para grandes abusos a merecer uma justa reprimenda e
preocupação das pessoas que pensam em favor de um Estado de
Direito, constitucionalmente organizado, respeitando o quanto
necessário as prerrogativas individuais das pessoas.

Alguns dizem que a Lei n 2 10.449/2002 é uma lei de exceção. Digo
que muitas dessas formas processuais de investigação foram muito
solicitadas por policiais, por Promotores de Justiça e até por alguns
magistrados, mas os abusos são evidentes em relação a essas novas
formas de investigação processual.

Ao mesmo tempo, chamo a atenção que tão-somente esses artigos
que estabeleceram essas formas novas e extraordinárias de
investigação não foram vetados pelo Presidente, quando da edição da
Lei n Q 10.409/2002. O resto foi vetado. Foi vetada até a possibilidade
de o SUS atender dependente de drogas. Tão-somente essas formas
extraordinárias de investigação é que permaneceram nessa nova lei.

E certo que a Lei n2 10.40912002, em muitos aspectos, tinha
imperfeições que determinaram e determinariam o veto presidencial,
mas ficam os comentários a respeito de a que aludia.

A Lei n9 6.368/76 é demasiadamente rígida com pessoas que não
mereceriam tanta rigidez e, ao mesmo tempo, não abrange condutas,
hoje muito perigosas na avaliação moderna do enfrentamento dos
crimes de drogas. O art. 12 tem 18 núcleos do tipo; ou seja, 18 verbos
das condutas incriminadas. Por exemplo, procurar embaraçar as
pessoas de maneiras as mais diversas, como se traficantes fossem.
Tipo penal do art. 12 - tráfico de drogas: fornecer, ainda que
gratuitamente, droga. Por exemplo, a polícia chega a um grupo de
drogados ou de usuários de drogas que estão repartindo um cigarro
de maconha...

De acordo com a lei, o policial deve perguntar quem introduziu o
"fininho" na roda. O traficante, então, deve receber uma pena de 13 a
15 anos por se tratar de um crime hediondo, inafiançável, sem direito
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a indulto natalino e ser cumprido em regime fechado. Esses são os
verbos do art. 12, que procura embaraçar as pessoas. Muitas vezes,
os tipos penais estabelecem garantia e limite da atuação estatal. Aqui
não, pois se verifica que há o propósito claro de embaraçar os
traficantes e assemelhar condutas que nada têm a ver com o tráfico.

O legislador estabeleceu várias condutas como se fossem
semelhantes ao tráfico de drogas. Em três parágrafos, estabeleceu
quem semeia plantas. Pelo princípio da especialidade, se um garoto
for encontrado semeando uma planta de maconha, será considerado
traficante porque pratica uma conduta análoga à de tráfico de drogas.

Um aluno da escola da magistratura, jurisdicionando numa comarca
do interior, foi procurado por uma senhora que estava desconfiada de
seu filho, que cuidava muito bem de um vasinho muito bonito. O
Delegado lhe disse que aquilo era maconha e que seria obrigado a
autuá-lo em flagrante. Não poderia relaxar a prisão em flagrante
porque constitui crime inafiançável e não poderia merecer a liberdade
provisória. Pelo princípio da especialidade, autuou o garoto por tráfico
de maconha. O Juiz me disse que não conseguiria condenar esse
garoto a uma pena de 13 a 15 anos. Então, disse-lhe: "Colega, o
princípio de especialidade determina que esse é o enquadramento
legal devido, mas nenhum Juiz assume a responsabilidade moral de
uma condenação, ainda mais uma condenação tão séria". Aí, o Juiz
se atrapalhou, pois a lei fala em semear plantas, e era apenas uma
planta. Dessa forma, o Juiz absolveu o garoto por falta de tipicidade,
pois se tratava apenas de uma planta.

O zeloso Promotor recorreu, e os tribunais fizeram uma analogia em
"bona parte" e remeteram para o art. 16, que diz respeito ao Conselho
de Pessoal, mesmo assim, com pena de 3 meses e 2 anos de
suspensão condicional da pena.

Como o legislador não sabia mais como definir condutas que seriam
tráfico, introduziu esse tipo aberto, absolutamente censurável no
direito penal, ou seja, contribuir de qualquer forma. O termo "contribuir
de qualquer forma" é entendido de diferentes formas por uma
autoridade. Pode ser alguém que esteja usando uma camiseta com
uma flor de "marijuana", alguém que, num conclave estudantil,
apresenta-se a favor de uma mudança no tratamento penal em
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relação às drogas. É o tipo aberto que não estabelece, com clareza, o
que está a proibir. São 18 núcleos do tipo para tráfico, ao passo que,
para o porte de drogas, há tão-somente três verbos: adquirir, guardar
ou trazer consigo substâncias entorpecentes ou semelhantes.
Enquanto são 18 verbos incriminadores de condutas que significariam
tráfico de drogas, há apenas três verbos no art. 16.

E uma questão séria, pois se for uma pena de 6 meses a 2 anos e o
pagamento de multa, caso condenado, o usuário de droga acabava
recebendo a suspensão condicional da pena. Uma vez, estive no
Ceará e disse: não há casos, no Rio Grande do Sul, de alguém que
esteja preso por porte para uso pessoal de drogas, a não ser que
exista confusão, face à amplitude do art. 12. O cearense, então, disse:
isso ocorre na sua terra, porque aqui, se o acusado não pode pagar
fiança, levará 4,5 meses para o Juiz apreciar o flagrante.

Fiz uma verificação na época, quando estava no Conselho Federal
de Entorpecentes, e percebi que havia muitas pessoas presas por
porte de drogas para uso próprio. Além disso, havia o problema de
discernir o que era alcançado pelo art. 12 e o que seria relativo ao art.
16. Agora, de forma adequada, a maioria dos tribunais brasileiros está
adotando os juizados especiais, ou seja, os usuários de droga apenas
estão sujeitos aos termos circunstanciados feitos na polícia, e depois
são levados aos juizados especiais, recebendo penas alternativas ou
transações penais. Esses novos meios processuais, reforçando a
repressão, não significam melhor controle do problema.

Deixo essa reflexão da Junta Internacional de Fiscalização de
Entorpecentes. Foi apontada a distorção mundial de que as polícias e
os órgãos judiciais muitas vezes apenas alcançam os vendedores de
rua e os toxicômanos, medida que deixa intacta a verdadeira estrutura
e a cadeia de produção e distribuição do tráfico. Isso cria uma pressão
no sistema penal e aumenta a população penitenciária e as despesas,
estabelecendo toda a amplitude de gastos na repressão a essas
pequenas circunstâncias do tráfico de drogas. E um dinheiro que
poderia ser aplicado na prevenção e no tratamento do nosso maior
problema de drogas psicoativas, que é o abuso das drogas legais, o
tabaco, os medicamentos, etc.

Infelizmente, existem aspectos ideológicos muito fortes. Essas
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práticas ponderadas e de apreço à soberania nacional são
substituíveis pela mensagem autoritária e ideológica de guerra às
drogas. Até no nosso simpósio falamos de luta contra as drogas. São
modelos belicosos trazidos dos Estados Unidos, onde se estabeleceu
substancialmente a substituição da guerra aos comunistas por guerra
às drogas, luta contra as drogas, flagelo das drogas. Com  isso,
perpetuam-se os assaltos ao meio ambiente e desprezam-se
estratégias como a de redução de danos. As prisões são inundadas
com violadores da lei de pouca ou nenhuma importância no tráfico de
drogas.

Não vim aqui para falar o contrário. Há toda uma criminalidade
violenta e ameaçadora que permeia a questão das drogas ilícitas, mas
os principais problemas de saúde pública são provocados pelo
consumo de drogas psicoativas legais - álcool, tabaco e
medicamentos.

Gostaria de apresentar vários "slides", mas concluo minha fala
dizendo que propugno por uma visão integral e equilibrada do tema. A
repressão tem sua finalidade e seu sentido, mas somente se justifica
se enfrentarmos verdadeiramente o tráfico organizado, os crimes
conexos, os altos lucros auferidos por pessoas ligadas a esse
fenômeno econômico extraordinário que é o tráfico de drogas e todos
os delitos conexos. Se não houver essa dimensão, se continuarmos
acreditando que a única coisa concreta existente no mundo é polícia,
Promotor, Justiça e cadeia, continuaremos com esse insucesso que
tem caracterizado a nossa atuação nas últimas décadas. Muito
obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
slides".

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito
ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
solicitamos aos senhores participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3

rÂ



1027

minutos para a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo aos
expositores, para a sua resposta.

Esta Presidência avisa a todos e informa que as palestras proferidas
até agora já estão disponíveis na página da TV Assembléia:
www.almg.gov.br . Quem quiser poderá acessá-la. Aos interessados
em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de debates, esclarecemos
que não será possível fornecer cópias da gravações, porque haverá
reprise do evento pela TV Assembléia, o que ocorrerá nos seguintes
dias e horários: no dia 27 de maio, sábado, às 8 horas, passará a
reunião da parte da manhã; e, no dia 28 de maio, domingo, às 8
horas, a parte da tarde, em que se incluem essas três conferências.
Quem quiser poderá gravar a reprise.

Debates
O Sr. Aloísio Andrade - Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.

Gostaria de dar um testemunho pessoal e rápido em relação ao
trabalho do Dr. Márcio Siqueira na Divisão de Tóxicos, do nosso
querido Juiz e do Dr. José Eustáquio, com quem temos realizado um
trabalho muito bom, de alta qualidade, na Codac, na comissão dos
leilões. Tivemos oportunidade de conviver, durante muitos anos, com
o Dr. Matias Flach, no Conselho Federal de Entorpecentes,
inicialmente representando a Associação Médica Brasileira e depois
como Presidente do Colegiado de Presidentes. Sou testemunha de
que o Dr. Matias fez um grande avanço na percepção da questão e
conduziu os trabalhos, durante o período em que foi Presidente do
Confen, de maneira séria, adequada e avançada, não ficando preso à
conceituação antiga. Lamento a forma como foi criada a Secretaria
Nacional Antidrogas, sem nenhuma consulta ao Confen, que, apesar
de todas as dificuldades, já existia há 18 anos e tinha a sua
capilaridade.

A minha pergunta diz respeito ao que considero hoje o ponto
nevrálgico da questão de como lidar com os bens apreendidos. A
maior parte das sentenças demoram um período prolongado para
serem definidas. O trânsito em julgado é e deve ser lento. Não há
como ser rápido, pois não se podem fazer condenações sumárias. Há
12 anos, realizamos o primeiro leilão dos bens. O Dr. Matias era
Presidente na época. Conseguimos realizar o segundo no final do ano
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passado, depois de aproximadamente onze anos. Até agora, todos os
três leilões realizados não se reverteram em dinheiro para o Estado
em razão de uma série de empecilhos.

Na tentativa que a Senad desenvolveu na tal tutela cautelar, que
seria para pôr preço nos bens, e então terminado o processo, se
aquele suposto traficante fosse julgado inocente, esses bens ser-lhe-
iam devolvidos dentro dos valores corrigidos por determinados
critérios estabelecidos.

A minha pergunta é dirigida aos Srs. José Eustáquio e Matias Flach.
Na visão dos senhores, o que pode ser feito para agilizar essa
questão dos leilões? Os Juizes entendem que essa tutela cautelar não
é adequada. O que fazer, de prático, para que imediatamente seja
feita a apreensão numa situação clássica, como, por exemplo, no
caso citado pelo Dr. Márcio sobre os 2.000kg de maconha? Não há
dúvidas de que aquilo não era para uso próprio. O que se pode fazer
para agilizar esse processo judiciário?

O Sr. Luiz Matias Flach - Primeiro a minha homenagem ao Dr.
Aloísio Andrade. Realmente ele fez uma remissão de justiça aos bons
momentos que tivemos no Confen, com sua participação e
colaboração. Ele sempre foi uma pessoa de absoluta dedicação nas
questões relativas a esse Conselho, absolutamente prestativo,
educado e colaborador. A perseverança que tem no tema só pode
engrandecer a sua pessoa e o Estado de Minas Gerais.

Essa questão dos bens é realmente assombrosa.
Foi uma boa previsão essa de estabelecer por lei uma forma de criar

esse fundo nacional de combate às drogas na época - o nome é um
pouco maior. Tínhamos naquele momento, por falta de servidores, de
funcionários, dificuldades de conseguir desenvolver esses leilões em
toda a sua plenitude. Havia embaraços diversos, mesmo assim
estabelecemos convênios com o Estado e conseguimos realizar
alguns leilões e distribuir valores.

Tenho a impressão de que, quando o tema passou para a
Presidência da República, imaginou-se que haveria muito mais
disponibilidades de recursos materiais e humanos para agilizar essa
questão. Essa era a impressão que tínhamos.

Mas já se fizeram alterações na lei do Funcab muito nocivas. A regra
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era que os bens apreendidos seriam destinados a leilões, cujo
produto - reservada a parte pactuada, avençada com os Estados ou
realizadores do leilão - deveria ser distribuído para projetos bem
apresentados perante o Confen. Esses poderiam ser de prevenção,
relativos às comunidades terapêuticas, ou projetos aprovados pelos
conselhos estaduais, sendo exceção o uso do bem apreendido "in
natura". A regra é tão-somente, numa petição arrazoada, articulada e
justificada de algum órgão policial ou judicial, especialmente o policial,
reivindicar a permanência do bem para utilização do órgão policial por
circunstâncias muito especiais. Isso somente poderia ser deliberado
por decisão articulada do plenário do Confen.

Mudou-se a lei. Agora, esses recursos podem servir para
delegações brasileiras que vão ao exterior. Vejam, tiraram esses
parcos recursos a serem empregados nos diversos setores de
combate às drogas para custear delegações brasileiras que vão em
representação ao exterior. Estabelece-se como possibilidade concreta
as autoridades policiais permanecerem com os bens, apenas levando
para o leilão aqueles bens tornados desinteressantes para a polícia,
obviamente carimbados dentro do que acontece e das necessidades
policiais conhecidas. Não desconheço isso, porque, em grande parte
da minha vida, fui policial.

Então, já se perdeu um pouco do espírito. Esse é o primeiro
aspecto.

O segundo aspecto é que, quando assumiu a Senad, o Dr. Wálter
Maierovitch teve uma idéia interessante de estabelecer uma
possibilidade judicial de venda antecipada dos bens, mediante
caução. Se o Estado, depois, não conseguisse demonstrar a
culpabilidade do agente, de quem se expropriou o bem, caberia a
indenização. Providência muito interessante.

Vamos convir. Se não conseguimos fazer o leilão ao natural, se há
uma dificuldade imensa de fazer um leilão com os bens localizados e
estabelecidos, pensar que se possa, com facilidade, criar isso nas
varas da Justiça, por mais esforçados, diligentes, qualificados que
sejam os magistrados, é muito difícil. Estabelecer um procedimento
civil de caucionamento, com venda antecipada e, ao mesmo tempo,
estabelecer títulos que podem ser resgatados, se posteriormente
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houver a absolvição do agente, é muito sofisticado. Não acredito que
isso tenha sido feito no Brasil até agora. Essa idéia remonta a 1998.
Fui Presidente do Conselho, de 1994 a 1998. Foi, então, criada a
Senad, passando-se as atribuições para a Casa Militar, criando-se
essa forma.

Não acredito que, de 1998 a 2006, tenha-se conseguido executar
essa forma difícil, embora intelectualmente de valor, percebendo o
problema de aguardar a sentença final, o que muitas vezes significa a
deterioração do bem por circunstâncias as mais diversas. Então, meu
estimado amigo Aloisio, acho que se perdeu um pouco o espírito do
Funcab. Em termos materiais e em termos de pessoal, se poderia
esperar que a Senad fizesse muito melhor, mas essa possibilidade de
os bens melhores serem imediatamente utilizados na repressão - e se
esgotam na própria repressão -, acredito, foi a melhor decisão. Não
que não se pudesse fazer isso. Volto a dizer que a destinação "in
natura" poderia ser permitida extraordinariamente por decisão
fundamentada do plenário do Confen, mas não se tornar uma prática
comum, o que levou à perda das idéias mais ricas do Funcab, quando
se poderia imaginar que agora seria feito muito melhor.

O Juiz José Eustáquio Lucas Pereira - Aproveitando as palavras do
ilustre colega, Or. Luiz Matias, e a abordagem feita pelo ilustre Dr.
Aloísio Andrade, inteligente e oportuna, creio que mister se faz que
todos os bens dos traficantes, adquiridos ou utilizados para o tráfico,
devam ser expropriados o mais rápido possível. Nós, Juízes, temos
procurado, durante a formação da culpa, que é o prazo da tramitação
do processo, para não colocar o réu ou o acusado em liberdade por
excesso de prazo, proferir a sentença de mérito no prazo máximo de
122 dias. Hoje o nosso Tribunal de Justiça tem entendido que esse
prazo deva ser de apenas 122 dias, para não se incorrer no excesso
de prazo. Ao fazer a instrução processual, já perquirimos, também, em
relação à origem dos bens adquiridos pelo traficante, as finalidades
dos bens também apreendidos; e todas as vezes que fica cabalmente
comprovada, dando a ele a ampla defesa, decretamos seus
perdimentos, como é feito da condenação. Isso é plenamente
previsível no parágrafo único do art. 143 da Constituição Federal,
artigo sugerido à época pelos nossos legisladores constituintes, por
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um filho de Minas Gerais, salvo engano pelo Dr. Elias Murad, previsivo
no art. 91, inciso II do Código Penal; e é previsto na lei citada pelo
colega sulista, de n 2 10.409, em seu art. 48, § 3 Q e 42 Então, mister
se faz que o Juiz decrete esse perdimento de bens, como é feita a
condenação. Daí peço aos nobres Delegados aqui presentes que, ao
presidirem os inquéritos, façam prova não somente acerca da conduta
do acusado em relação ao tráfico de drogas, mas também em relação
aos seus bens, em relação aos bens utilizados ou provenientes do
tráfico de drogas, para que, na própria sentença, possamos decretar
esse perdimento.

Em primeiro grau, o processo tramita com muita rapidez. O nosso
Tribunal de Justiça também tem decidido rapidamente.

Atualmente, Dr. Luiz Matias, ex-Presidente do Confen, remetemos,
tão logo transitada em julgado a sentença, os numerários apreendidos
para a Senad, ou seja, o perdimento é aplicado em favor da União,
com o objetivo de combater o narcotráfico. Entretanto, segundo
informação que temos, Dr. Luiz Matias, o governo federal está usando
esse dinheiro como superávit primário. Só neste ano, não sei se
apenas em Minas Gerais ou em todo o País - esse dado poderá ser
confirmado pelo Subsecretário Estadual Antidrogas -, foram recolhidos
cerca de R$40.000.000,00, e todo esse dinheiro foi destinado à
Senad, quando deveria ter sido aplicado no combate ao narcotráfico.

Foram realizadas três reuniões, e, recentemente, foi celebrado um
convênio entre a Subsecretaria e a Senad. De acordo com ele, o
Judiciário teria 10% dessa verba resultante do leilão dos bens móveis
e semoventes; o Ministério Público, mais 10%; a Subsecretaria, 20%;
nossas milícias, 30%; ficando os outros 20% com a própria Senad.
Entretanto o repasse não ocorreu até hoje. O Cloves está presente e
poderá confirmar minhas informações. Com relação à Senad, nas
oportunidades que tive de falar com o Gen. Uchôa e com o Dr.
Ramon, pessoas maravilhosas, as minhas indagações foram
veementes, mas o dinheiro para o combate ao narcotráfico até agora
não apareceu.

O Sr. Luiz Matias Flach - Ouvi com atenção a manifestação clara do
colega e quero dizer que trouxe um dado de legislação. Não sei se
esse dinheiro está sendo usado para financiar as delegações
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brasileiras. Não posso fazer essa afirmativa; posso apenas dizer que
houve uma alteração legislativa autorizando isso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Subsecretário Antidrogas do
Estado de Minas Gerais, Dr. Cloves Eduardo Benevides.

O Subsecretário Cloves Eduardo Benevides - Sr. Presidente,
Deputado Doutor Viana, Dr. Luiz Matias Flach, companheiro José
Eustáquio, Delegado Márcio Siqueira, mesmo considerando-se o
adiantado da hora, justifica somar minhas palavras às de nossos
palestrantes.

Primeiro, quero confirmar que o dado oferecido pelo Dr. José
Eustáquio é verdadeiro: a Secretaria Nacional Antidrogas, com toda a
sua arrecadação, que se origina dos leilões, das taxas para a
movimentação e produção de insumos químicos e dos valores
apreendidos nas instruções criminais, tem obtido volumes
consideráveis, mas está sendo impedida de usá-los.

A primeira razão para isso é o fato de o governo federal arrecadar,
mas não prever no orçamento o investimento. Trabalhamos, no ano
passado, com uma arrecadação de cerca de R$38.000.000,00 no
Fundo Nacional Antidrogas, mas com um orçamento provisionado no
Senad de cerca de R$7.000.000,00. Isso acontece graças ao
Dispositivo Constitucional n 9 243, do Prof. Murad, que determina que o
valor apurado com os leilões e alienações devem ser destinados
integralmente para as ações de prevenção, tratamento e repressão. O
governo coloca esse recurso na conta do superávit, porque, de acordo
com o dispositivo constitucional, não pode ser usado em outra área.
Como não há provisão orçamentária, mesmo havendo arrecadação, é
impossível fazer a aplicação dos recursos nos programas

Só recebemos delegação de competência da Senad para organizar
os leilões em 1993, mas não recebemos cadastros de localização dos
bens e situação processual. Tudo foi feito a partir de uma cooperação
com o Juiz da Vara de Tóxicos, a Polícia Federal e os órgãos
estaduais para resgatar as peças processuais.

Hoje a lógica é diferente. Quando o processo encerra, as varas
especializadas remetem às secretarias as peças necessárias para
orientar o leilão. Reafirmo que esse trabalho foi feito a partir da
iniciativa dos órgãos do Estado. Os recursos - R$800.000,00 nas duas
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empreitadas - vão ao Senad, e há todo um processo de prestação de
contas. Ainda não recebemos nenhum repasse da verba auferida nos
leilões. O processo é complicado e envolve alienação fiduciária,
localização e situação em que os bens se encontram.

O discurso do governo federal é que essa é a fonte de recursos. As
fontes de recurso devem ser os orçamentos; é preciso dinheiro da
arrecadação formal do Estado destinado a essas práticas, e não
apenas o que se pode produzir, colocando, nós, gestores, na posição
de produtores. E preciso se preocupar com a real destinação do que é
arrecadado.

Deputado, deixo a sugestão para que a Assembléia remeta ao
governo federal, ao Senad, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do
Planejamento, que o Fundo Nacional Antidrogas seja direcionado de
modo que as ações possam ser estruturadas não apenas com os
recursos do Estado, o que tem ocorrido em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Já votamos o Funprem, que ainda não foi
regulamentado.

O Subsecretário Cloves Eduardo Benevides - Na última semana,
apresentamos uma discussão ao Deputado Fahim Sawan, debatida
com o conselho, para a regulamentação do Funprem. Minas Gerais é
o único Estado do Brasil a ter esse fundo, criado, há 12 anos, na
gestão do Dr. Aloísio Andrade. Assim, poderá haver uma unidade
orçamentária em condições de captar as ações nos vários segmentos
em que ocorrem.

O Sr. Presidente - Isso é importante. Cobraremos mais rapidez ao
Governador, sensível às questões sociais. Obrigado. Pergunto aos
palestrantes o seguinte: percebo que, de dentro das prisões, os
bandidos, por telefone, continuam fazendo assaltos e seqüestros. Por
que não há condições de a Justiça ou a polícia bloquear as ligações,
uma vez que é quase impossível impedir que os aparelhos de celular
cheguem até eles?

O Juiz José Eustáquio Lucas Pereira - E possível bloquear essas
chamadas de telefones celulares dentro dos presídios. E fácil e deve
ser feito. Por isso disse que o Estado deve melhorar a nossa milícia. O
que ocorre dentro dos presídios é corrupção: o carcereiro ou o policial
dá o celular ao preso a troco de R$100,00 ou R$200,00 . Isso é uma
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vergonha e deve ser mudado e observado pelas nossas
Corregedorias e polícias, principalmente pelos responsáveis pelas
casas de acautelamento, as prisões. O Secretário de Defesa Social e
a superintendência das organizações penitenciárias deveriam olhar
esses presídios com mais afinco. Isso ocorre não em face da
deficiência da localidade, mas em face da deficiência humana. São
atos de improbidade de policiais que vendem e passam drogas e
celulares para presos. Essa é uma realidade nos nossos presídios.
Assim como é uma realidade o fato de os maus policiais, não
preparados para o cargo, cobrarem por uma vaga nas penitenciárias.
Isso não vem acontecendo atualmente porque houve uma alteração,
mas vinha ocorrendo em alguns presídios da Capital e do Estado. Isso
é uma vergonha. Talvez o Sr. Márcio Siqueira tenha algumas
informações. Sempre digo que o policial deve ser bem pago, e o
policial despreparado deve ser estirpado das coorporações. Tenho
certeza de que, assim, todos os policiais de bem, de bom caráter e
responsáveis comungam da minha posição.

O Delegado Márcio Siqueira - Tivemos problemas dentro da Divisão
de Tóxicos também, e não necessariamente é o policial que passa o
celular. Em duas oportunidades, o advogado levou o celular, pois goza
do benefício de não passar pela revista antes de se encontrar com
seu cliente, e, nesse momento, houve esse problema. O nosso sonho
é que seja feito esse bloqueio, porque, dentro da Divisão de Tóxicos,
o celular é usado para planejar. Já desbaratamos várias tentativas de
invasão da Divisão de Tóxicos comandadas de dentro do presídio.
Volto a afirmar que, na minha administração, vários policiais foram
afastados, não necessariamente por envolvimento com qualquer tipo
de atividade de desvio de conduta, mas, mesmo que tenha fingido não
ver o advogado passar, ele é afastado. O senhor conhece o meu perfil
e sabe que vários policiais foram presos em trabalho conjunto nesse
sentido.

O Sr. Luiz Matias Flach - Nos anos 70, quando era Delegado de
Polícia, não havia celular nem as condições técnicas atuais,
extraordinárias. Naquele tempo, o que acontecia fora do presídio, o
presidiário ficava sabendo imediatamente. Naquele tempo, o crime já
vinha de dentro para fora do presídio. Agora, com o celular, há
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problemas com a vizinhança, que é prejudicada; eles criam estações
de telefone com qualificação técnica extraordinária. E as autoridades
acabam prejudicadas, não podendo usar seus equipamentos.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Tarcísio Cordeiro, da
Federação das Associações, Pais e Alunos das Escolas Públicas de
Minas Gerais - Fapaemg - , que deseja fazer uma pergunta.
Agradeço-lhe a presença.

O Sr. Tarcísio Cordeiro - A minha pergunta é dirigida ao Dr. Luiz
Martins. O assunto das drogas é muito grave e está centrado na
nossa infância e juventude - os índices apontam que são eles os
maiores consumidores. Praticamente não encontramos literatura
sobre o assunto, a não ser que seja com finalidade científica ou
jurídica.

O Confen, nas suas normas, na sua estrutura e na aplicação das
leis, possui alguma regulamentação que impeça ou dificulte a
divulgação dessas informações direcionadas aos adolescentes? O
senhor entendeu a pergunta?

O Sr. Luiz Matias Flach - Sobre o seu comentário, a Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad - tem proporcionado boas cartilhas
relativas à questão das drogas. Uma ou outra merece alguma
controvérsia no meio científico, mas estabelece disposições
interessantes.

Portanto, acredito que o senhor deveria dirigir-se à Secretaria
Nacional Antidrogas - Senad - e solicitar o conjunto bibliográfico que a
Senad tem. Recomendo-lhe que entre em contato com a DST-Aids,
outro órgão do Ministério da Saúde, que poderá oferecer-lhe boa
literatura, bons folhetos, boas informações. Prioritariamente peça o
material do Senad e da DST-Aids, cuja literatura é boa.

O Sr. Tarcísio Cordeiro - Conheço esses trabalhos a que o senhor
se referiu, mas não encontro esse tipo de livro nas livrarias. Entro nos
colégios e não encontro os adolescentes lendo sobre esse assunto.
Pergunto-lhe: o Confen tem alguma regulamentação que impeça que
isso seja feito, a não ser por intermédio do governo?

O Sr. Luiz Matias Ftach - Não. O Confen não pode impedir nada,
porque já não existe desde 1998. Ele foi extinto e substituído por
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outros mecanismos, e foi em relação a eles que me manifestei.
Obviamente, antes de 1998, o Confen via com boa-vontade e

interesse qualquer obra, trabalho e informação que pudessem servir
de auxílio a nossos jovens e nossas escolas.

• Sr. Tarcísio Cordeiro - Obrigado.
• Sr. Presidente - Sr. José Eustáquio, vou permitir-lhe que faça uso

da palavra, e aproveito para fazer-lhe mais uma pergunta: O que fazer
para expandir a competência das varas especializadas? As vezes um
Juiz dá uma sentença que atinge um delito em outra cidade. Já o Juiz
da outra cidade não permite essa sentença ou demora para expedi-Ia,
o que dá tempo aos bandidos de se organizarem, e, quando a polícia
chega, pouca coisa encontra.

O Sr. José Eustáquio Lucas Pereira - Entendi a preocupação do
Professor, mas só gostaria de enfatizar que, quando o tabaco era
usado de maneira indiscriminada em nosso país e as propagandas de
cigarro eram exibidas na mídia sem nenhuma regulamentação,
fumava-se mais. Depois que a mídia começou a transmitir propaganda
negativa do tabaco, dizendo que cigarro provoca câncer, mau hálito,
etc., o consumo de tabaco caiu, porque houve uma maior informação
ao usuário e à sociedade. Está aí a preocupação do professor.

Nosso jovem deve ser orientado sobre as conseqüências do uso de
entorpecentes. A nossa divulgação, nesse aspecto, é muito pouca ou
quase nenhuma. O Prof. Aloísio, "expert" no assunto, faz palestras
educativas maravilhosas, mas não vejo a mídia dar ênfase especial a
elas. Os nossos governantes deveriam fazer a mídia mostrar para a
sociedade as conseqüências negativas do uso da droga.

Com relação à indagação feita pelo Deputado, gostaria de
esclarecer que a competência de cada Juiz é estabelecida em razão
do lugar e da matéria. Quando um Juiz profere decisão na Comarca
de Belo Horizonte, evidentemente que essa decisão será cumprida em
outras comarcas, em comarcas vizinhas ou contíguas. Por
consideração ao colega, pedimos que apresente o mandado de busca
ou o documento ao Juiz, dando a ele ciência, e ele exarará o
"Cumpra-se". Nesse aspecto, a decisão é uma só. O Juiz competente
é o Juiz natural da causa, estabelecido em razão da matéria e da
localidade do delito.

1



1037

Quando disse sobre uniformização do procedimento dos Juízes, foi
no sentido de que pedidos de uma cautelar feitos em Betim ou em
Contagem não tivessem entendimentos diferenciados de uma cautelar
decidida pelo Juiz de Belo Horizonte. As decisões deveriam ser mais
eqüitativas ou iguais, para se evitar que existam decisões tão
diferenciadas.

E óbvio que o Juiz, ao analisar uma cautelar de monitoramento de
busca e apreensão - não obstante o ilustre colega do Rio Grande do
Sul, com muita propriedade, ter dito que, às vezes, esse instrumento é
usado de maneira arbitrária por parte daquelas pessoas que detêm
essa autorização - cerca-se de cautela, de modo a não deferir tais
pedidos sem desobedecer a um certo rigor. Solicitamos aos
Delegados que, quando pedirem monitoramentos, que expliquem os
motivos e digam se há indícios de que aquele elemento esteja
cometendo um delito.

No que tange à busca e apreensão, é a mesma coisa, ou seja, o
Delegado junta peças e informes de que aquele elemento já tenha
sido fiscalizado pela Polícia, que foi feito um levantamento na região e
constatado, inequivocamente, que ele está traficando drogas. Daí, o
Juiz autoriza a busca e apreensão, ou seja, a quebra do seu domicílio,
de modo que essa busca possa ser feita em sua residência.

O Delegado Márcio Siqueira - Há poucos dias, vivenciamos esse
problema. Há vários meses, estávamos envolvidos em uma
investigação, que era do conhecimento do nobre Juiz. Aliás, houve
confronto e troca de tiros, e conseguimos prender o traficante. O
imóvel em que possivelmente estaria a droga se localizava em uma
cidade contígua. Existia um mandado de busca, expedido pelo
combativo Juiz, e o magistrado de lá se recusou a expedir o "Cumpra-
se". Infelizmente, a droga não foi apreendida. Havia outros meios de
prova. O meliante foi preso pela associação, mas foi frustada a nossa
ação legitima, acompanhada, há vários meses, pelo Juiz. A nossa
pergunta é: esse poder dado às Varas Especiais de Belo Horizonte
não poderia se estender, sem a devida necessidade do "Cumpra-se",
na outra comarca, em razão da especialidade e do conhecimento
prévio de V. Exa. em relação à matéria?

0 Juiz José Eustáquio Lucas Pereira - Entendi a ponderação do Dr.



1038

Márcio, por sinal, muito precisa e oportuna. Realmente, o fato ocorreu.
Concedi a ele um mandado de busca. Havia provas suficientes que
autorizassem o Delegado a quebrar o domicílio do suposto traficante,
onde provavelmente, havia drogas. Por questão de consideração, pedi
que passasse na comarca, no fórum, e colhesse o "cumpra-se" do
colega da cidade vizinha. Mas, infelizmente, segundo o Márcio
Siqueira, ele se recusou, alegando que estava de plantão, e não era
Juiz de Vara Criminal, muito menos de Tóxicos.

Mister se faz universalizar esses procedimentos. Márcio, tenho que
o "cumpra-se" do Juiz é obrigatório. O Juiz autorizou, e o Delegado da
Polícia estava com respaldo do Judiciário para proceder àquela busca.
A Polícia não o fez por levar em consideração que aquele magistrado
teria outros conhecimentos, outras decisões, e constantemente estaria
com ele ali. Creio que tenha sido isso.

No que tange à prorrogação da nossa competência, das Varas de
Tóxicos, creio que mister se faz a instalação, em todo o Estado ou nas
maiores cidades, das Varas Especializadas de Tóxicos. Poderia a
nossa jurisdição ser ampliada. Para tanto, bastaria uma decisão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, A nossa Constituição é muito
clara nesse aspecto: cada Estado administra a sua justiça. Temos, por
exemplo, a Vara de Conflitos Agrários de Minas Gerais, com
competência territorial em todo o Estado. Nada impede que a
competência dos Juizes das Varas Especiais de Tóxicos também se
amplie, pelo menos na chamada circunscrição judiciária de Belo
Horizonte, ou seja, a Grande BH e as cidades limítrofes, de fácil
acesso, como Betim, Contagem, Santa Luzia, Nova Lima e outras.

O Sr. Presidente - Agradecemos aos três palestrantes e colocamos
o microfone à disposição, para as considerações finais de cada um.
Com a palavra, o Dr. José Eustáquio, para as suas considerações
finais.

O Juiz José Eustáquio Lucas Pereira - Agradeço ao Deputado o
convite e o parabenizo por esta iniciativa.

Quando falamos em responsabilidade compartilhada, vimos que a
sociedade realmente está preocupada em combater o narcotráfico,
está preocupada com o usuário. Isso nos alegra muito e faz com que
tenhamos mais esperança no Brasil e no Estado de Minas Gerais.
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Agradeço o convite que me foi feito e coloco-me à disposição para
participar de outros eventos. Ademais, quero tranqüilizar a sociedade
belo-horizontina. Em Belo Horizonte, o tráfico existe, mas está
controlado. O Dr. Márcio Siqueira é testemunha disso.

Algumas pessoas entendem que o combate está sendo feito de
forma tão veemente que traficantes estão saindo de Belo Horizonte
para se instalarem na periferia, onde não temos competência; por
isso, como bem expôs o Deputado, vislumbra-se a possibilidade de
aumentar a competência das Varas de Tóxicos, enfim, a competência
das Polícias Civil e Federal para combater, com veemência, o tráfico
de drogas. Sr. Deputado, estou à disposição para participar de outros
debates. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. José Eustáquio, para o qual
peço uma salva de palmas. Com a palavra, para suas considerações
finais, o Dr. Márcio, a quem já agradecemos.

O Delegado Márcio Siqueira - Mais uma vez, agradeço-lhes a
oportunidade. Quando fui convidado a participar de outros eventos,
coloquei-me à disposição. Sempre que for convidado para falar de
qualquer questão ligada à minha atividade, comparecerei.

Preciso deixar uma mensagem. Existe uma grande preocupação
acerca da nossa administração. Quanto ao trabalho que está sendo
desenvolvido, falo em nome da cúpula da Polícia Civil. Tenho de
afiançar-lhes que se trata de um trabalho sério e comprometido.
Ressalto que, em todos os setores, existem problemas e desvios de
conduta; entretanto, na Divisão de Tóxicos, eles são acompanhados,
de forma que a maçã podre não contamine as demais. Novamente,
colocamo-nos à disposição para participar de outros eventos.
Agradeço a todos os presentes. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Márcio Siqueira a efetiva e
importante participação. Com a palavra, o Dr. Luiz Matias.

O Sr. Luiz Matias Flach - Deputado Doutor Viana, minhas palavras
são as mesmas proferidas pelos meus colegas. Agradeço-lhe a
oportunidade. Estarei em meu Estado, o Rio Grande do Sul, à
disposição para participar sempre que for conveniente.

Vir a Belo Horizonte é algo que nos enriquece o coração. Sinto-me
muito feliz. Os componentes da Mesa, embora atuem em atividades
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diversas e possuam experiências diferentes, mostraram-se delicados.
Tive a especial oportunidade de transitar nas duas áreas: a policial e a
judiciária.

Agradeço aos que ainda estão acompanhando nossos trabalhos a
atenção. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos-lhe, pois se deslocou de tão longe,
para nos prestigiar com essa bela exposição. Desde já, desejamos-lhe
um tranqüilo retorno ao lar.

Agradeço à Polícia Federal - representada aqui pelo Dr. Alexandre,
a quem agradecemos a presença e o grande trabalho que vem
realizando, no País, para moralizar e cumprir o seu dever, o que muito
nos orgulha; às Polícias Militar e Civil, que hoje estão integradas no
Estado, produzindo um retorno muito melhor de segurança para a
cidadania - isso já se vê nos resultados obtidos na diminuição da
criminalidade no Estado -; às entidades e às instituições que se
fizeram presentes; aos palestrantes daqui e de fora; ao Poder
Judiciário, que também presta grande colaboração; à Assembléia
Legislativa; a todos os Deputados que participam da Frente
Parlamentar; à nossa competente assessoria e consultoria; à TV
Assembléia; e a todos que nos acompanharam neste ciclo de debates
tão importante.

Para realmente obtermos êxito em tudo isso, precisamos
principalmente da educação, da prevenção e do tratamento dos
dependentes. Se atendermos a todos esses parâmetros de maneira
correta, teremos de combater muito pouco a criminalidade e o tráfico
de drogas. Em vez das palavras de luta, combate ou guerra contra as
drogas, que, aliás, foram muito bem ditas por V. Exa., passaremos a
falar em conquistas e vitórias. Para que isso ocorra, é preciso que
cada um de nós faça a sua parte.

ATA DA 13 REUNIÃO ESPECIAL DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 18/5/2006

Presidência do Deputado Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Paulo Cesar - Palavras do Sr. Gustavo Faria do Amaral -



1041

Exibição de "slides" - Palavras do Sr. Elton Batista de Oliveira -
Exibição de vídeo - Entrega de placas - Apresentação Musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Doutor Ronaldo - Maria Olívia - Paulo Cesar - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - 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
- A Deputada Maria Olívia, 22Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. Elton Batista de Oliveira, Presidente do Lions Clube de
Nova Serrana; Gustavo Faria do Amaral, Presidente do Leo Clube Fas
de Nova Serrana; João Duarte Nunes, Governador da Associação
Internacional de Lions Clubes - Distrito LC 4; a Exma. Sra. Maria José
Pedral Couto, esposa do Sr. João Duarte Nunes; e os Exmos. Srs.
Jorge Massuha Curi, Vice-Governador da Associação de Lions
Clubes - Distrito LC 4; e Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Lions Clube de

Nova Serrana, pelo transcurso de seus 30 anos de fundação, e o Leo
Clube Fas de Nova Serrana, pelo transcurso de seus 10 anos de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo Grupo Vida Nova, da Renovação Carismática
de Nova Serrana.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Cesar

Exmos. Srs. Deputado Doutor Ronaldo, amigo, companheiro, colega
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do PDT, representando o Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; Elton Batista de Oliveira,
Presidente do Lions Clube de Nova Serrana; Gustavo Faria do
Amaral, Presidente do Leo Clube Fas de Nova Serrana; João Duarte
Nunes, Governador da Associação Internacional de Lions Clubes -
Distrito LC4, 2005-2006; Maria José Pedral Couto; Jorge Massuha
Cury, Vice-Governador da Associação Internacional de Lions Cubes -
Distrito LC4, 2005-2006; meus senhores, minhas senhoras, caros
amigos, conterrâneos de Nova Serrana, telespectadores da TV
Assembléia; meus companheiros de gabinete; cumprimento todos, na
pessoa da Núbia, que foi muito importante para a realização desta
solenidade aqui hoje.

Quando me tornei sócio-fundador do Lions Clube de Nova Serrana,
não poderia imaginar que algum dia teria a oportunidade de
homenageá-lo aqui, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 30
anos depois. Lembro-me de que foi numa terça-feira, 20/4176. Aquele
dia foi de grande emoção, entusiasmo e alegria. Podem vocês
imaginar a emoção que sinto hoje, ao prestar esta homenagem na
presença de velhos e novos amigos Leões. Alguns, inclusive,
presentes naquele dia. Não poderia, portanto, deixar passar em
branco esta data, pois sempre tive o Lions Clube de Nova Serrana
como referência no esforço humanitário e, como tal, digno de ser
homenageado. Formado por homens e mulheres que trabalham como
voluntários, de forma incansável, sob o magnífico lema "Nós
servimos" - e como servem!

Companheiros e domadoras, esta noite é de festa e alegria.
Estamos felizes e orgulhosos.

Nesta oportunidade, em que exaltamos nossa organização, julgo
oportuno situá-la historicamente, para que esta esteja sempre viva na
memória de todos. A Associação Internacional de Lions Clubes
nasceu do sonho de Melvin Jones, um empresário abnegado do
Arizona, nos Estados Unidos. Aos 20 anos de idade, Melvin Jones
mudou-se para Chicago, onde se associou a uma companhia de
seguros e, em 1913, fundou sua própria agência. Como membro do
Círculo de Negócios de Chicago, uma espécie de associação
comercial, um grupo de empresários que se reunia na hora do almoço,
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logo foi eleito secretário.
Porém Melvin Jones acreditava que os clubes comerciais deveriam

não só se ater às preocupações profissionais, mas também ao bem-
estar das comunidades e do mundo como um todo. Com essa
inquietação, Melvin Jones resolveu criar uma fundação que se
empenhasse em levar melhor qualidade de vida aos que dela
necessitassem. Sob essa ótica, ele foi um dos precursores das
organizações do terceiro setor. Foi sob sua liderança dinâmica que os
Lions Clubes conseguiram o prestígio necessário para atrair homens
com mentalidade cívica. Melvin Jones, o homem cujo lema pessoal
era: 'Você não pode ir muito longe enquanto não começar a fazer algo
pelo próximo', tornou-se o principal condutor de pessoas com espírito
de serviço humanitário em todas as partes do mundo, falecendo em
1/6/1961, aos 82 anos de idade, e deixando um legado que perdura
até nossos dias, praticamente em todo o planeta.

A mensagem do nosso fundador Melvin Jones ensinou-nos que,
com generosidade e compreensão, é possível conseguir muito mais e
com melhores resultados. O valor dessa mensagem foi tão grande
que assegurou o êxito do Lions em todo o mundo. Começando com
30 clubes, temos agora, no limiar do séc. XXI, aproximadamente 45
mil clubes em todo o planeta. Estamos presentes em 186 países e
contamos com aproximadamente um milhão e meio de pessoas
vivendo na família do Lions. Todos os dias, essas pessoas servem
suas comunidades inspiradas pelos valores de nossos objetivos e
ética.

Esses valores são universais. Representam o legado real que temos
herdado de nossos fundadores e um sólido marco em que podemos
respaldar a todo momento, particularmente quando enfrentamos
dificuldades.

O Leonismo exige um trabalho contínuo, ferrenho, que não lisonjeia
os que nele ingressam, não ameniza suas durezas, não condescende
com suas debilidades. E um trabalho que deve ser encarado com
serenidade, transformando lutas em vitórias, cumprindo o dever de
estar sempre digno a si mesmo.

Nesses 30 anos de existência do Lions de Nova Serrana, muita
coisa aconteceu. As campanhas e ações beneficentes realizadas
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pelas Leoninas marcaram, com certeza, a vida de milhares de
pessoas: crianças, jovens, idosos. A dedicação dos Leões na
construção da Creche Sebastião Batista Lago, no Bairro Planalto, é
um exemplo a ser seguido. Hoje temos dezenas de crianças
matriculadas, que levarão para sempre a gratidão e a reconhecimento
dos esforços dos companheiras e domadoras do Lions. Devo lembrar
as inúmeras campanhas do agasalha, as campanhas para aquisição
de equipamentos escolares e a criação do Araguaia Campestre Clube,
entre tantas outras ações sociais que se torna impossível descrevê-las
neste momento.

Abro um parêntese para fazer um agradecimento a dois
companheiros, amigos Leões aqui presentes, que participaram do
início e do término da construção daquele clube importantíssimo para
Nova Serrana. São eles o Dr. José Maria Scaldini e Antônio de Souza
Pinto. Nosso muito obrigado em nome do povo de Nova Serrana.

Esta solenidade também tem o objetivo de homenagear os 10 anos
de fundação do Leo Clube de Nova Serrana, fundado no dia
19/6/1996. Esses jovens dedicados e atuantes simbolizam a
esperança de que os ideais de Melvin Jones serão perpetuados.
Tenho certeza que esta é a primeira homenagem de muitas que virão.

Nossos jovens do Leo Clube participam de Conselhos Municipais da
Criança e do Adolescente, da Assistência Social, do Codema e Bolsa-
Escola, além do já conhecido e reconhecido Sopão Leo, oferecido, há
mais de oito anos para as pessoas necessitadas.

Portanto, minhas senhoras e meus senhores, companheiros e
domadoras do Lions, como um homem que sempre lutou pelas
causas sociais, seja como Prefeito de Nova Serrana, seja como
Deputado Estadual, seja como cidadão, não poderia deixar de prestar
esta homenagem ao Lions Clube de Nova Serrana e ao Leo Clube,
por ocasião do seu W e do seu 1 OQ aniversário, respectivamente.

Parabéns, meus amigos e amigas do Lions Clube de Nova Serrana.
Parabéns aos novos amigos e amigas do Leo Clube. Desejo a vocês
saúde e alegria para que as atividades do Lions prossigam cada vez
mais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gustavo Faria do Amaral
Boa-noite a todos. Exmo. Sr. Deputado Doutor Ronaldo,
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representando o Presidente Mauri Torres; nosso amigo Elton,
Presidente do Lions Clube de Nova Serrana; João Nunes, Governador
do Distrito LC4; Jorge Cury, Vice-Governador da próxima gestão; e
Deputado Paulo Cesar, nosso conterrâneo, companheiros Leo, é uma
grande satisfação estar aqui, hoje, recebendo uma homenagem em
nome do nosso clube. Lá se vão 10 anos.

Falar de Leo Clube para mim é uma emoção muito grande, tendo
em vista o trabalho que ali desenvolvo há oito anos. Costumo dizer
que não sou fundador por um erro de percurso. Trabalho ali,
juntamente com os outros 27 companheiros. Todos nós
desenvolvemos, há muito tempo, um trabalho que é reconhecido.
Exemplo disso é esta , homenagem prestada por nosso amigo,
Deputado Paulo Cesar. E uma grande satisfação. Quem me conhece
sabe dos valores religiosos que temos. Vejo uma passagem bíblica
dizendo: "Mesmo que eu falasse a língua dos homens e de todos os
anjos, sem amor eu nada seria". E justamente esse amor e essa
dedicação que cada companheiro Leo tem com o movimento. Há oito
anos, desenvolvemos o Sopão Leo no Bairro Novo Horizonte, que
atende semanalmente em torno de 100 pessoas, direta e
indiretamente. E com esse mesmo amor que os fundadores, ainda em
1996, participaram da primeira Gimprensa, sendo que o prêmio foi
revertido para a compra de material pedagógico para a Apae de Nova
Serrana. Desde os tempos da fundação, os companheiros Leo têm o
ensejo de trabalhar em prol da comunidade. E esse trabalho é
reconhecido. Exemplo disso é que, na gestão 1996-1997, ganhamos o
primeiro Prêmio Nacional de Educação e Saúde com nossa
campanha; e na gestão 2003-2004 ganhamos o Prêmio Internacional
de Excelência. Agora temos, mais uma vez, a honra de sermos
homenageados pelo Deputado Paulo Cesar. Diante de tudo isso,
diante de todo esse nosso trabalho, diante de toda essa nossa
dedicação, não só eu, na condição de representante do Leo Clube,
como também todos os nossos companheiros - assim chamamos
aqueles que têm essa causa encravada em seu coração -, estamos
aqui para trabalhar pelo bem da comunidade. Ao Lions Clube e ao Leo
Clube eu só tenho de desejar vida longa. Muito obrigado.

Exibição de "Slides"

rs
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O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a uma exibição de
"slides".

- Procede-se à projeção dos "slides".
Palavras do Sr. Elton Batista de Oliveira

Exmos. Srs. Deputado Doutor Ronaldo, Deputado Paulo Cesar,
João Duarte Nunes e sua companheira, Sra. Maria José, Jorge
Massuha Cury, Gustavo Faria do Amaral, demais Deputados,
companheiros, jovens Leos, convidados e autoridades presentes, boa-
noite a todos.

Companheiros, estamos aqui, com felicidade, atendendo ao gentil
convite desta Assembléia Legislativa e do companheiro Deputado
Paulo Cesar, para dizer umas palavras. Aceitamos o convite e,
refletindo sobre qual assunto deveríamos abordar, comecei a pensar o
que falar sobre Lions, quando me vieram à memória lembranças das
campanhas realizadas por nosso clube. Passei a observar os lemas
de cada Presidente e, por conseguinte, as metas almejadas para o
ano. Cada presidente empossado sempre quer dar o melhor de si na
direção do Clube e pede a colaboração de todos os seus
companheiros para o ano em que foi eleito.

Os trabalhos desenvolvidos em cada gestão são frutos de anos de
experiência e dedicação de companheiros que nos antecederam e
que, com espírito de iniciativa, presteza e companheirismo,
construíram a base sólida em que está alicerçado nosso Clube. Com a
renovação que vem acontecendo, eles garantem e nos dão a certeza
de que o futuro nos reserva muito sucesso e conquistas.

As transformações por que passa o mundo atual, a velocidade da
informação e a necessidade de acompanhar essa evolução colocam o
Lions Clube como a melhor forma de alcançarmos e acompanharmos
o progresso e desenvolvimento humano. As inúmeras formas de servir
desinteressadamente o movimento leonístico são o caminho seguro e
real para conseguirmos diminuir as desigualdades sociais, não só em
nosso Município, Estado ou País, mas também no mundo como um
todo.

Os companheiros e a comunidade são os maiores responsáveis
para que isso aconteça. São todos capazes de se dedicar
incansavelmente nessa conquista. Entregamo-nos de corpo e alma a
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essa maravilhosa causa para construirmos uma sociedade mais justa,
companheira e fraterna.

E, para encerrar, gostaria de deixar uma linda mensagem a todos.
Assim dizia Fernando Pessoa: "O importante não é o tempo que as
coisas duram, mas a intensidade com que elas acontecem. Por isso é
que existem momentos inesquecíves, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis". Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem ao vídeo do Lions

Clube de Nova Serrana.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas
O locutor - Senhoras e senhores, o Deputado Doutor Ronaldo,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, em exercício,
o Deputado Rêmolo Aloise, fará a entrega aos Srs. Elton Batista de
Oliveira e Gustavo Faria do Amaral de placas alusivas a esta
homenagem. Solicitamos a estes e ao Deputado Paulo Cesar, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, que se
posicionem no local indicado pela equipe do Cerimonial.

A placa do Lions Clube traz os seguintes dizeres: "O Lions Clube de
Nova Serrana foi criado com o objetivo de promover uma vida mais
digna e justa, integrando os excluídos à sociedade. Para cumprir sua
missão, o Lions cria e fomenta um espírito de compreensão entre as
pessoas, promove os princípios de bom governo e boa cidadania e
implementa o bem-estar cívico, cultural, social e moral da
comunidade. A homenagem da Assembléia de Minas a tão valorosa
entidade, pelos seus 30 anos de solidariedade e compromisso social".

A placa do Leo Clube FAS de Nova Serrana traz os seguintes
dizeres: "Formado por jovens, o Leo Clube FAS de Nova Serrana foi
fundado, em 1996, visando ao bem comum e ao trabalho em equipe.
Desde então, presta magnífico serviço nas áreas social, educacional e
assistencial, sendo um competente aliado do poder público na
garantia dos direitos e na formação do cidadão. A homenagem e os
aplausos do Parlamento mineiro a essa valorosa entidade pelos seus
10 anos de atuação, na certeza de que seus trabalhos prosseguirão
com absoluto sucesso".

rAI- _
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- Procede-se à entrega das placas.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o grupo Vida Nova, da
Renovação Carismática de Nova Serrana, que apresentará a canção
"Quero Ser Instrumento", de Frei Fabrete.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Sr. Elton Batista de Oliveira, Presidente do Lions Clube de Nova
Serrana; Sr. Gustavo Faria do Amaral, Presidente do Leo Clube Fas
de Nova Serrana; Sr. João Duarte Nunes, Governador da Associação
Internacional de Lions Clubes - Distrito LC 4, 2005-2006, e sua
companheira, Sra. Maria José Pedral Couto; Sr. Jorge Massuha Cury,
Vice-Governador da Associação Internacional de Lions Clubes -
Distrito LC 4, 2005-2006; Sr. Deputado Paulo Cesar, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e
senhores; meus jovens; a prestação de serviços humanitários por
empresários e líderes profissionais constitui um digno exemplo de
solidariedade, voltada para os indivíduos menos favorecidos.

Os Lions Clubes, em todo o mundo, representam uma associação
altamente democrática, professando religiões e crenças políticas
diversas, mas respondendo à mesma e aprimorada postura ética.
Seus membros esforçam-se pelo bem-estar das populações, valendo-
se da amizade, do companheirismo e da compreensão mútua, sem
nenhum benefício financeiro.

A comunidade de Nova Serrana tem-se beneficiado de numerosas
ações nas áreas social, educacional e assistencial, desde a fundação,
em abril de 1976, do seu Lions Clube.

Tem sido um importante parceiro do Estado na luta pela formação
de autênticos cidadãos, bem como pelo reconhecimento de direitos e
deveres da comunidade.

São notáveis, pela ampla repercussão, suas campanhas do
agasalho, proporcionando um inverno mais suportável aos mais
carentes, ao lado da aquisição de material escolar para os estudantes
necessitados.

O combate às drogas e a conscientização sobre a Aids têm sido a
bandeira empunhada, nestes 10 anos, pelo Leo Clube, formado, em

- -
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geral, por filhos dos associados do Lions.
O Leo Clube tem como objetivo promover o voluntariado e

atividades de serviços junto à juventude, tendo em vista o
desenvolvimento das qualidades da liderança, da experiência e da
oportunidade.

E a juventude que planta para o futuro as sementes da harmonia e
da boa-vontade no mundo. Que o exemplo dos jovens de Nova
Serrana seja, então, seguido por toda a parte!

Os representantes do povo de Minas Gerais reconhecem, por esta
homenagem, a dedicação desses líderes em suas atividades aos
elementos mais carentes da sociedade.

Recebam, portanto, dirigentes e associados do Lions Clube de Nova
Serrana e do Leo Clube Fas, os nossos mais profundos
agradecimentos. 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, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 9/5/2006

As 161h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Ficou acordado entre os membros
presentes que as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-
feiras, às 9 horas. Passa-se à 3 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto e Doutor
Ronaldo e da Deputada Elbe Brandão (5) solicitando seja ouvido na
reunião o Sr. Antônio Tarcizo de Andrade Silva, Gerente de Relações
Institucionais do Grupo Plantar; seja adotada a proposta de estrutura
temática que apresenta, como roteiro para os trabalhos da Comissão;
sejam convidados para participarem das reuniões, de forma
permanente, representantes de entidades ligadas ao tema; seja
realizada audiência pública para se discutir o tema "Mudanças
climáticas e o MDL"; seja realizada audiência pública para se discutir o
tema "Situação institucional de Minas Gerais em relação ao Protocolo
de Quioto". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Sávio Souza

Cruz.
ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 41 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 11/5/2006

Às 11 h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Tereza Lara e os Deputados Doutor Ronaldo (substituindo o Deputado
José Milton, por indicação da Liderança do BPSB) e Weliton Prado
(substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCd0B), 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 Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a 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 da Sra.
Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, e do Cel. PM Cezar
Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (21/4/2006); Sra.
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domara Alves da Silva, Assessora-Chefe de Políticas e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (4/5/2006). A seguir, a
Presidente informa que foram enviados a Prefeitos de 184 Municípios
mineiros, ofícios com pedido de informação sobre o Plano Diretor
Participativo, em atenção a requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara e do Deputado Rogério Correia. Passa-se à 3 a Fase da 2 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Maria
Tereza Lara com a Emenda n 2 1 apresentada pelo Deputado Weliton
Prado, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão no
Município de Betim para, em audiência pública, discutir a implantação
do trecho do trem regional entre os Municípios de Betim e Sete
Lagoas; e do Deputado Weliton Prado, em que pede seja realizada
reunião desta Comissão para, em audiência pública, debater o tema
"Políticas Públicas de Juventude e Participação dos Jovens".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão.

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

3.185/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n

3.185/2006 visa declarar de utilidade pública o Asilo Sant'Ana da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n 2 1,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Wk
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Fundamentação
A referida entidade, em funcionamento desde 2003, tem como

finalidade essencial prestar atendimento aos idosos Carentes
residentes no Município de João Pinheiro. Envida esforços na busca
de soluções práticas para o seu bem-estar e cria estabelecimentos
destinados a abrigá-los, nos quais presta-lhes assistência médica e
material, além de apoio moral e espiritual.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais
digna, visando à preservação de sua saúde física e mental.

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

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

n 2 3.185/2006, em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Jâ Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.196/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o Projeto de Lei n2
3.196/2006 visa declarar de utilidade pública o Centro Comunitário
do Bairro Morada Nova - CBMN -, com sede no Município de
Manhumirim.

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

Fundamentação
O Centro Comunitário do Bairro Morada Nova, com sede no

Município de Manhumirim, é uma referência de compromisso
desinteressado firmado com a comunidade para o desenvolvimento de
projetos de seu interesse. Atua junto aos órgãos públicos na busca de
respostas às demandas dos moradores; promove debates sobre

'-A
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desenvolvimento urbano; estabelece parcerias com outras instituições
afins; trabalha com divulgação cultural; promove competições
esportivas.

A implantação de uma pequena unidade de produção de alimentos e
serviços objetivando a manutenção de uma creche para crianças de
até seis anos completa o seu propósito estatutário.

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

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

n Q 3.196/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO 5H. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 181512006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da

Sra. Maria de Lourdes Simões, ocorrido em 15/5/2006, em Serro. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2006

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

3.046/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa a dar a denominação de Rodovia Adelino Simionatto à estrada
que liga os Municípios de Albertina e Jacutinga.

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

Fundamentação
Adelino Simionatto foi um simples ferreiro que se tornou uma figura

singular para várias localidades do Sul de Minas.
Nascido em Jacutinga, soube com respeito, profissionalismo e

dedicação construir uma reputação junto não só daqueles que
precisaram de seus serviços, mas de todos os que o conheceram.

Trabalhando nas fazendas próximas, principalmente em Albertina,
ferrando os animais que então faziam o transporte do café pela região,
era veículo de informação para os moradores locais por meio de
conversa fluente e agradável.

Era cultor e divulgador de um propósito ético, de uma conduta
pautada pela solidariedade, legado que deixou para uma prole
numerosa, que revive os preceitos do patriarca, que desapareceu em
1954.

Dar o seu nome à rodovia que liga Jacutinga a Albertina é
homenagem justa e oportuna. Dessa forma, a comunidade registra a
lembrança de alguém que, com humildade, seriedade e honestidade,
se fez tão importante quanto os maiores líderes da região.

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

3.046/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.

rÁ',
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Dimas Fabiano, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.069/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Passos, o Projeto de Lei n

3.069/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente Despertar - Ascobede -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade a promoção da saúde, da

maternidade, da infância e da juventude e o amparo à velhice;
participa das ações em defesa dos direitos de seus assistidos.

No esforço de inserção de seus assistidos no mercado de trabalho,
promove a manutenção de cursos livres e a realização de palestras,
conferências e outras ações, visando a transmitir informações que
ajudam no cumprimento desse propósito.

Tem no incentivo das atividades culturais e esportivas instrumento
que auxilia na prevenção e no combate ao uso das drogas.

Também se preocupa com as pessoas portadoras de necessidades
especiais, possibilitando-lhes o acesso a programas de reabilitação e
a recursos para obterem moradia, assim como viabiliza transporte
para os enfermos.

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

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

n 2 3.069/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

rÃ
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°5.257, DE 18 DE MAIO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
Tributação n° 5/2006 à empresa Distribuidora de Carnes Vale do
Paraíso Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto
de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de maio de

2006; 218 0 da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇAO N°5.258, DE 18 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Organizações Francap S.A.
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° 6/2006 à empresa Organizações Francap S.A., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de maio de

2006; 218 0 da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇAO N°5.259, DE 18 DE MAIO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Wk
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Avivar Alimentos Ltda.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°7/2006 à empresa Avivar Alimentos Ltda., nos termos do
art. 7°da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de maio de

2006; 218° da Inconfidência Mineira e 185 0 da Independência do
Brasil.

Deputado Rêmolo Aloise - Presidente em exercício
Deputado Antônio Andrade - 1 °-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 21-Secretário

ATAS
ATA DA 14 REUNIÃO ESPECIAL DA 4g SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/5/2006
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Gustavo Valadares - Exibição de
vídeo - Apresentação musical - Entrega de título - Homenagem -
Palavras do Sr. Henrique Bertholino Mendes dos Santos - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Doutor Viana - Durval Angelo - Gil Pereira -

Gustavo Valadares - João Leite - Lúcia Pacífico - Maria Olívia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 20h13min, 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
- A Deputada Lúcia Pacífico, 2-Secretária "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa o Exmo. Sr.

Cláudio de Paiva Ferreira, Diretor Superintendente de Industrialização
da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico,
representando o Governo de Minas Gerais; o Revmo. Sr. Padre
Alexandre Fernandes de Oliveira, representando o Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Waimor Oliveira de Azevedo; e
os Exmos. Srs. Deputado Federal José Santana de Vasconcellos,
representando a Câmara dos Deputados; Desembargador José Edgar
Penna Amorim, representando o Tribunal de Justiça; Délcio Antônio
Duarte, Consultor Técnico Especializado da Prefeitura de Belo
Horizonte, representando o Prefeito, Fernando Pimentel; Conselheiro
Simão Pedro Toledo, representando o Tribunal de Contas; Vereador
Elias Murad, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Pedro Chaves Santos Filho, Reitor da Universidade de
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - Uniderp - e
irmão do homenageado; Deputado Gustavo Valadares, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade; e Henrique
Bertholino Mendes dos Santos, Presidente das Empresas HB.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Deputado Federal Mauro

Lopes; do Vereador Geraldo Félix, dos Srs. Nirlando de Moacir de
Miranda Beirão, Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais; Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais; Romeu Scariolli, Presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG; Sebastião Mauro Silva,
Vice-Presidente da Fecornércio, Stefan Bogdan Salej, ex-Presidente
da Fiemg; Clóvis Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado
Antidrogas, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte;
Luziana Lanna, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas; e
Débora Vainer Barenboim, Diplomata Ministra do Ministério das
Relações Exteriores; e Desembargador Osmando Almeida. Saudamos
também os empresários de diversos setores, jornalistas, familiares e
amigos aqui presentes.

Destinação da Reunião
0 locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Henrique
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Bertholino Mendes dos Santos, Presidente das Empresas HB, do título
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo
Governador do Estado por meio do decreto publicado em 25/6/2006, a
requerimento do Deputado Gustavo Valadares.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino Nacional,

que será interpretado pelo Coral Vilia Lobos, sob a regência de Luiz
Flávio dos Santos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, representando o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Sr. Presidente das Empresas HB, Henrique
Bertholino Mendes dos Santos; Exmo. Sr. Diretor-Superintendente de
Industrialização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Cláudio de Paiva Ferreira, representando o governo de Minas Gerais;
Revmo. Padre Alexandre Fernandes de Oliveira, representando o
Revmo. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Waimor
Oliveira de Azevedo; Exmo. Sr. Deputado Federal, José Santana de
Vasconcellos, representando a Câmara dos Deputados; Exmo. Sr.
Desembargador José Edgar Penna Amorim, representando o Tribunal
de Justiça; Sr. Consultor Técnico Especializado da Prefeitura de Belo
Horizonte, Délcio Antônio Duarte, representando o Prefeito Fernando
Pimentel; Exmo. Sr. Conselheiro Simão Pedro Toledo, representando
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Vereador
Elias Murad, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Magnífico Reitor da Universidade de Desenvolvimento do Estado e da
Região do Pantanal - Uniderp - e irmão do homenageado, Pedro
Chaves Santos Filho; senhoras e senhores, trabalho, perseverança e
coragem se unem para conseguir os louros da vitória. Assim é que um
jovem mato-grossense, destemido e audaz, em terras mineiras
aportou, galgando os degraus da glória. E de você que falo, caro
amigo, esportista e grande empresário Henrique Berthotino Mendes
dos Santos.

De origem humilde, filho do casal Pedro Chaves dos Santos e Joana
Mendes dos Santos, nascido em 1935, em Campo Grande, no então
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Estado do Mato Grosso. As dificuldades o impeliram a estudar muito.
Ainda criança, começou a trabalhar como aprendiz de carpinteiro.
Esse ofício despertou no garoto o fascínio pelo fabricar e o gosto pela
indústria.

Em fevereiro de 1953, aos 18 anos de idade, desembarcou na Praça
da Estação, em Belo Horizonte, O jovem trouxe consigo muitos
sonhos e uma determinação inabalável, típica dos vencedores e
responsável por, em menos de uma semana, conseguir seu primeiro
emprego em terras mineiras.

Em 1955 conheceu Clélia, com quem se casou e teve três filhos:
Henrique, Sócrates e Cláudia. Com a família constituída, Henrique
Bertholino decide ter seu próprio negócio, a Fábrica de Colchões de
Mola Brasil, passo importante para o futuro de sua vida e de seus
negócios.

No início da década de 70, no Rio de Janeiro, conheceu e se
encantou com um novo produto: a espuma. Com espírito
empreendedor, vislumbrou uma enorme potencialidade nesse produto
e logo fundou a Minaspuma, que fabricava espuma e colchões. Esse
novo momento da sua vida coincide com um novo enlace matrimonial
com Maria da Graça.

Coragem e superação são a marca desse empresário que, mesmo
nos momentos mais difíceis, não esmorece jamais frente aos desafios.
Foi assim que enfrentou a tristeza de ver a fábrica da Minaspuma ser
destruída por um incêndio de grandes proporções. Mas, acreditando
no recomeço e com a ajuda imprescindível de valorosos
companheiros, pouco tempo depois instalou em Contagem a nova
sede da Minaspuma.

Em 1991, no auge de sua vida empresarial, criou a Minaspuma
Nordeste, com sede em Montes Claros, uma fábrica moderna e com
alta capacidade de competitividade frente aos concorrentes do setor,
ampliando, assim, os negócios do grupo. Em meados da década de
90, casou-se novamente, com Cira Mara, com quem teve mais três
filhos: Isabela, Vitória e Pedro.

Henrique Bertholino, realizado como empresário de sucesso, com o
objetivo de reduzir o ritmo acelerado de sua vida, decidiu por vender o
controle acionário da Minaspuma para o grupo American FIex e
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passou a dedicar-se a outro negócio, a HB Factoring, que atua no
mercado financeiro.

O empresário Henrique Bertholino sempre teve presença marcante
em várias entidades de classe, como no antigo Centro das Indústrias
das Cidades Industriais de Minas Gerais, Centro Industrial e
Empresarial de Minas Gerais, Associação Comercial e Industrial de
Contagem, Associação Comercial de Minas Gerais, entre outras.

Atualmente, Henrique Bertholino divide seu tempo entre a família e
os negócios da HB Factoring, dirigida pela esposa Cira, e o esporte,
paixão que carrega há muito tempo como exímio jogador de peteca.
Essa paixão pelo esporte chegou a levá-lo a construir um espaço
próprio para a prática desportiva aqui na Capital mineira, no Bairro
São Bento.

Neste momento feliz de reconhecimento e amizade dou-lhe meus
parabéns em nome de cada um dos que aqui se encontram e, mais
ainda, de cada um dos mineiros. Toda a nossa atenção e simpatia
pertencem a este cidadão que, com eletiva competência, reconhecida
capacidade de liderança, tornou-se um dos expoentes máximos da
classe empresarial mineira.

A homenagem outorgada por esse título de honra de Cidadão do
Estado de Minas Gerais é o reconhecimento de nossa sociedade ao
seu trabalho e dedicação ao nosso povo, seja em suas atividades
empresariais, seja na causa de promoção humana.

Precisa-se, e precisa-se com urgência, formarmos novos jovens,
que a seu exemplo, saibam implantar suas idéias e propósitos, altivos
e audazes, executem seus planos para o engrandecimento de nossas
Minas Gerais e do Brasil.

Eis, portanto, um cidadão cujo nome merece ser divulgado por todos
os cantos das terras mineiras. A Pátria busca ansiosa e insistente por
homens desta envergadura. Precisa-se deles a cada momento, para o
progresso de nossa nação.

Mais uma vez parabenizo nosso querido homenageado, que,
através de seu trabalho, engrandeceu a si mesmo, à sua família e à
nossa sociedade.

Pelo seu coração bondoso e espírito forte, registra-se este merecido
título de cidadania mineira. Muita paz e saúde é o que desejo ao
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prezado e eminente conterrâneo Henrique Bertholino Mendes dos
Santos, que agora tem ainda mais compromisso com nossa terra e
nossa gente. Afinal de contas, a partir de agora você é oficialmente
mineiro, e como disse o conterrâneo e grande poeta Fernando Sabino:
"Ser mineiro é esperar pela cor da fumaça. E dormir no chão para não
cair da cama. E plantar verde pra colher maduro. E não meter a mão
em cumbuca. Não dar passo maior que as pernas. Não amarrar
cachorro com lingüiça. Porque mineiro não prega prego sem estopa.
Mineiro não dá ponto sem nó. Mineiro não perde trem, mas compra
bonde. Compra. E vende pra paulista..... Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo que será

exibido neste instante.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a apresentação do

Coral VilIa-Lobos, que, sob a regência de Luiz Flávio dos Santos,
interpretará 1492 - Conquest of Paradise".

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando
o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a
entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao
Sr. Henrique Bertholino Mendes dos Santos, acompanhado do
Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem. Solicitamos a estes que se posicionem no local
indicado para a cerimônia.

O diploma concedido traz os seguintes dizeres: "Cidadania
Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de
Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia 24 de abril de
2006, e a requerimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, concede a Henrique Bertholino Mendes dos Santos o título de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, por sua relevante
contribuição para o engrandecimento da terra mineira.".

Homenagem
O locutor - Neste instante, será prestada uma homenagem especial
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ao mais novo cidadão mineiro, Sr. Henrique Bertholino Mendes dos
Santos.

- Procede-se à homenagem
O locutor - Agradecemos a apresentação a Luiz Flávio dos Santos e

a Júnia Vilela Bastos, que interpretaram a música "Amigos para
Sempre".

Palavras do Sr. Henrique Bertholino dos Santos
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, representando o Exmo. Sr.

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Exmo. Sr. Diretor-Superintendente de
Industrialização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Cláudio de Paiva Ferreira, representando o governo de Minas Gerais;
Revmo. Pe. Alexandre Fernandes de Oliveira, representando o
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Walmor de Oliveira de
Azevedo; Exmo. Sr. Deputado Federal e ex-Presidente desta Casa,
José Santana de Vasconcellos, representando a Câmara dos
Deputados; Exmo. Sr. Desembargador José Edgar Penna Amorim,
meu genro, representando o Tribunal de Justiça; Sr. Consultor
Técnico Especializado da Prefeitura de Belo Horizonte, Délcio Antônio
Duarte, representando o Prefeito Fernando Pimentel; Exmo. Sr.
Conselheiro Simão Pedro Toledo, representando o Tribunal de
Contas; Magnífico Reitor da Uniderp, meu irmão Pedro Chaves
Santos Filho; Exmo. Sr. Vereador Elias Murad, meu amigo,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, meu amigo
Deputado Gustavo Valadares.

Agradeço aos meus familiares na pessoa das minhas queridas irmãs
Maria e Teresinha; ao Desembargador Or. Osmando de Almeida; ao
Sr. Olavo Machado Machado Júnior, Presidente do Centro Industrial e
Empresarial de Minas Gerais - Ciemg -; a presença de todos os
parlamentares, na pessoa da minha amiga Lúcia Pacífico; ao Sr.
Jonny Jardini, Presidente do Grupo Minaspuma, e seus executivos. A
vontade seria agradecer a todos nominalmente, mas, como não será
possível agora, fá-lo-ei hoje e sempre. Foram muitas as
manifestações de carinho, amizade de todos aqueles a quem dei a
notícia deste dia que estou vivendo maravilhosamente.
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Devo registrar que a responsável pelo Cerimonial desta Casa, Sra.
Rosana Ribeiro, e "statf" foram nota 10.

Quero agradecer a Deus estar aqui e a graça concedida de me fazer
um homem realizador. Senhoras e senhores, boa noite.

Este momento solene me faz transbordar de emoção. Ele também
me conduz de volta às planícies de Campo Grande, terra em que
nasci, a Capital morena do Centro-Oeste. Naqueles primeiros anos de
vida, a minha visão de vida se resumia em uma grande planície que
conduzia a outra planície, e a mais outra, como se só existissem no
mundo as terras planas.

Na casa de meus pais, éramos sete irmãos. Naquele ambiente
simples, todos nós recebemos a base moral, ótica e religiosa que
levaríamos pela vida afora. Era comum meu pai, já que era vicentino,
ler para nós a Bíblia Sagrada e as histórias de Santo Agostinho e de
São Tomás de Aquino. Era comum ver a sua preocupação com os
mais carentes, levando conforto e apoio às pessoas que se
encontravam em situação adversa nos asilos e nos hospitais.

Na cidade de Campo Grande não havia empregos para absorver as
pessoas, e a necessidade de singrar novos rumos tomava conta do
meu espírito polêmico e audacioso.

Eu tinha consciência de que estudar era preciso, mas precisava
localizar no grande mapa do Brasil um ponto geográfico onde me
ancorar e me fazer profissionalmente.

Depois de cruzar a fronteira dos meus 18 anos, a liberdade
alvissareira tomou conta de mim. A figura do mártir Tiradentes e seus
ideais de liberdade me serviram de inspiração e me acenavam os
caminhos com destino a Minas Gerais.

A hora da decisão se aproximava. O cenário parecia promissor, e o
então menino de Campo Grande estava prestes a empreender o
caminho para uma nova vida. Foi também naquele momento que
percebi o quanto a minha vida estava impregnada dos exemplos de
meus pais e que a formação por eles solidificada me servia de guia
para a jornada que, enfim, iria empreender nas Minas Gerais, terra de
JK, de Carlos Drummond de Andrade e de Tancredo Neves, nosso ex-
Presidente da República.

O jovem das planícies mato-grossenses aos poucos se encantava
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pelas montanhas de Minas e percebia que, entre uma e outra
montanha, havia outras montanhas e, nelas, uma vontade de explorar
suas oportunidades e potencialidades.

Aqui aportei no ano de 1953, com uma mala cheia de sonhos. Saí
pelas ruas da então pacata e singela Belo Horizonte à procura de
emprego. Precisava encontrar uma ocupação urgentemente, ou a
minha sobrevivência estaria ameaçada.

Naquele tempo, o País já se encontrava na rota do desenvolvimento,
com a criação da Petrobras e do processo de industrialização
empreendido por Getúlio Vargas. No entanto, o desenvolvimento se
encontrava bastante centralizado nas Regiões Sudeste e Sul.

Assim, uma semana após, comecei a trabalhar na Mobiliadora
Aliança, que tinha por "slogan" a seguinte frase, da qual não me
esqueço: 'Arrume a noiva que nós arrumamos os móveis'.

Até mesmo inconscientemente, segui a frase que acabei de
pronunciar e me casei pela primeira vez, aos 20 anos de idade, com
Clélia Tavares de Almeida.

No ano seguinte, Juscelino Kubitschek iniciava o seu plano de vôo,
em prol de um Brasil moderno, sonhador, que acenava com boas
oportunidades em todas as direções, em seu propósito de fazer o País
crescer cinqüenta anos em cinco.

Com meu espírito lutador, fiz-me industrial aos 21 anos de idade,
com a montagem de uma pequena fábrica de colchão de mola. Assim,
vieram os três primeiros filhos - Henrique, Sócrates e Cláudia. A tarefa
de educá-los, associada à vida de um pequeno empresário à procura
de um melhor cenário para o crescimento, era um grande desafio.
Mas nada me esmorecia e nem me tirava do meu objetivo; ao
contrário, acreditava ainda mais na minha capacidade de trabalho e
nas idéias de inovação que sempre me acompanharam.

A vida foi seguindo o seu curso, os anos foram-se passando e eu,
imerso nos desafios que me colocava. Casei-me novamente, agora
com Maria da Graça Simão Cruz.

Em 1971, da fábrica de mola, fomos para um produto pioneiro em
Minas Gerais - a espuma. Falando assim, parece simples, mas não
foi. Fundamos a Minaspuma, a fábrica dos sonhos; uma empresa
moderna, com um produto novo e que foi uma das minhas maiores
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realizações. Comecei a me destacar no cenário empresarial e passei
a fazer parte de entidades de classe como a Associação Comercial de
Minas, o Cici, hoje Ciemg, e a Federação das Indústrias. Com  o apoio
da Sudene, expandi os meus negócios para a cidade de Montes
Claros, onde montei uma grande unidade fabril.

Mas, como nem tudo são flores, um grande infortúnio me serviu de
teste: um incêndio de enormes proporções destruiu a sede da
Minaspuma em Belo Horizonte, em 1981. Foi naquele momento que
percebi o quanto a solidariedade mineira é forte e o tanto que eu já
fazia parte dessa terra. Colegas do ramo, fornecedores, clientes e
funcionários vieram em meu socorro. Os mineiros mostraram a sua
amizade acolhedora e me ofertaram um apoio vital para que eu
pudesse retomar as atividades produtivas da Minaspuma.

Nos anos 80, com o advento do Plano Cruzado, as empresas HB já
estavam consolidadas e mantinham a completa independência
financeira. Naquele momento, baseado nos ensinamentos e nos
exemplos de meu querido pai e em resposta ao carinho e à
receptividade de Minas, tive a oportunidade, por meio do Cici, de me
enveredar por uma série de trabalhos sociais com o objetivo de ajudar
os mais necessitados. Agradeço e homenageio todos os ex-
Presidentes do Cici, hoje Ciemg, na pessoa do meu amigo e
Presidente do BDMG, Romeu Scarioli, e também na pessoa da minha
amiga Angela e meus colegas de diretoria.

Durante a minha trajetória de empresário e de cidadão, recebi
inúmeros reconhecimentos da conservadora, porém acolhedora,
família mineira. Entre eles, o mais importante é este que agora
recebo, o de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Este título,
concedido pelo Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e por esta
Casa, requerido pelo Deputado Gustavo Valadares, com a forte
colaboração do Prof. Elias Murad e do Secretário Adjunto Antidrogas
Clóvis Benevides, enche-me os olhos e alegra meu coração, que se
tornou mineiro desde quando aqui aportei, na década de 50. Este
título me torna, de fato, cidadão mineiro, conforme decreto publicado
no dia 25/4/2006.

São tantas as pessoas com quem tive o prazer de conviver em todos
estes anos, como meus queridos filhos Sócrates e Cláudia e suas
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famílias. Mas hoje uma tem destaque especial: minha esposa, Cira
Mara Machado, um forte e importante elo em minhas realizações e,
sobretudo, presença marcante em minha vida, uma união de amor,
sempre me apoiando nos projetos sociais empreendidos. Com  a sua
participação, cultivamos em nossos filhos o mesmo espírito de amor
ao próximo. As nossas crianças, Pedro, Vitória e Isabeta, o pai
Henrique, emocionado, agradece. Muito obrigado a todos. Estou muito
feliz.

Palavras do Sr. Presidente
Cumprimento os Exmos. Srs. Henrique Bertholino Mendes dos

Santos, conterrâneo e Presidente das Empresas HB; Cláudio de Paiva
Ferreira, Diretor-Superintendente de Industrialização da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, representando o Governador Aécio
Neves; Revmo. Pe. Alexandre Fernandes de Oliveira, representando o
Revmo. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Walmor
Oliveira de Azevedo; prezado amigo Deputado Federal José Santana
de Vasconcellos, ex-Presidente desta Casa, representando a Câmara
dos Deputados; Desembargador José Edgar Penna Amorim,
representando o Tribunal de Justiça; Délcio Antônio Duarte, Consultor
Técnico Especializado da Prefeitura de Belo Horizonte, representando
o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; prezado amigo
Conselheiro Simão Pedro Toledo, representando o Tribunal de Contas
de Minas Gerais; prezado amigo e colega médico, ex-Deputado
Federal e Vereador Elias Murad, representando a Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Pedro Chaves Santos Filho, Magnífico Reitor da
Uniderp e irmão do homenageado; e prezado companheiro de
Assembléia, jovem e entusiasta Deputado Gustavo Valadares, autor
da idéia brilhante da homenagem e do requerimento que deu origem a
esta solenidade. Registro também a presença dos Srs. Deputado
Federal Mauro Lopes; Vereador Geraldo Félix; das Sras. Maria Elvira;
da Deputada Lúcia Pacífico; e dos Deputados Durval Angelo, João
Leite e Alencar da Silveira Jr. Homenageio a mulher mineira
empreendedora na pessoa da grande mulher e empreendedora
mineira Luziana Lanna.

Senhoras, senhores e familiares do homenageado, com muita
alegria mudarei a sistemática.
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Minha assessoria havia escrito um discurso para eu ler, mas vou
deixá-lo de lado para não ficar repetitivo. Não há necessidade de
contar novamente a caminhada do Sr. Henrique Bertholino, que já foi
bem retratada por seu irmão Pedro e pelo Deputado Gustavo
Valadares. Prestarei, então, em rápidas palavras, a homenagem desta
Casa ao nosso novo cidadão mineiro e conterrâneo nosso.

Primeiramente, cumprimento sua família, porque um homem, para
se realizar, tem de ser feliz com sua família. Vemos claramente essa
realização completa em nosso amigo. Homenageio sua esposa, Sra.
Sira Machado, aqui presente, e seus filhos, Sócrates, Pedro, Isabela,
Cláudia e Vitória, que cantou tão bonitinho para nós a canção "Amigos
para Sempre". Todos vibrantes, todos entusiastas, torcendo pelo pai
coruja. Sou pediatra e posso muito bem falar do que com eles senti.

Em segundo lugar, pelo trabalho que o trouxe até esse ponto em
sua vida. Henrique Bertholino veio de uma família simples, também de
um MG, do Mato Grosso. Tinha, no entanto, uma visão para o alto e,
não se contentando com aquelas planícies, veio para as montanhas
de outro MG: Minas Gerais.

Aqui realizou os três grandes feitos de sua vida: aumentou seu
conhecimento; pelo que fui informado, lecionou aqui, como havia feito
em Mato Grosso; e, por fim, aplicou seus estudos em seu trabalho.

Homenageio-o também por sua luta, no bom sentido. E daqueles
que combatem o bom combate; por isso homenageio também seu
sucesso, que recebeu o reconhecimento desta Casa e foi homologado
pelo nosso querido Governador.

Quando se confere o título de cidadania a alguém é porque essa
pessoa está tão inteirada na sociedade, que não há como considerá-la
de fora. Ninguém pensa que ela não seja concidadã. E assim é com o
Sr. Henrique Bertholino. Ele está tão entrosado com Minas Gerais,
que já não podíamos esperar para lhe prestar esta homenagem. Ele
faz por merecê-la, e nós parabenizamos o Deputado Gustavo
Valadares pela apresentação do requerimento, que todos os
Deputados aprovaram e o Governador sancionou.

Por fim, vale ressaltar as outras homenagens que lhe foram
prestadas. Que bonito foi ver o Coral Vilia-Lobos, sob a regência do
Luiz Flávio, interpretar "Conquest of Paradise"; que lindo foi ver o Luiz
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Flávio e a Júnia retratarem o homenageado em 'Amigos para
Sempre"! Senti de perto a emoção do Sr. Henrique Bertholino, assim
como todos nós nos emocionamos.

Parabenizamos o nosso homenageado e agradecemos a Deus a
oportunidade de testemunhar este momento tão importante na vida de
Minas Gerais. O reconhecimento é um selo de justiça. Reconhecemos
o que o Sr. Henrique Bertholino tem feito por Minas Gerais. Se não lhe
tivéssemos conferido o título de Cidadão Honorário, estaríamos sendo
injustos e ingratos.

A ingratidão foi algo que Jesus, em sua vida na terra, não aceitou.
Basta lembrarmos a importante passagem, ou seja, quando ele curou
10, mas apenas um voltou. Então, Ele reclamou: "Onde estão os
outros, que não vieram agradecer?".

Hoje, Minas Gerais reconhece o trabalho, o empenho, a dedicação e
a responsabilidade social que o senhor tem como empresário em
todas as atividades que desempenha. Aliás, muitas delas não foram
aqui citadas.

Encerrando meu pronunciamento, peço a Deus que lhe dê muitos
anos de vida, para que o senhor continue servindo de exemplo para
todos nós, que amamos este Estado, por cujo povo queremos fazer
muito mais. Parabéns ao nosso novo conterrâneo! Para a felicidade
da sua família, bem como para a do povo mineiro - hoje seu
conterrâneo -, peço que Deus o abençoe e o faça cada vez mais feliz!
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, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a

L1
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LEGISLATURA, EM 26/4/2006
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elbe

Brandão e os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos, Irani
Barbosa, Paulo Cesar e Gustavo Valadares, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Paulo Piau e Célio Moreira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre possíveis violações de
direitos humanos de trabalhadores contratados por empresas
sediadas no Estado; a seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Hélio Costa, Ministro das
Comunicações, justificando sua ausência na reunião desta Comissão
do dia 24/4/2006; Wellington Pereira Gomes, Delegado de Polícia 1, do
Município de Papagaios, encaminhando a esta Comissão e à de
Segurança Pública documentos solicitados por meio dos
Requerimentos n 2s 5.920, 5.921 e 5.922/2005; da Câmara dos
Deputados, convidando a Comissão para participar da X Conferência
Nacional de Direitos Humanos, a realizar-se no período de 31/5 a
2/6/2006, no auditório Nereu Ramos, naquela Casa Legislativa; Paulo
Rômulo Pinto, solicitando empenho da Comissão para que seja
informado do número de candidatos por vaga do sistema de cotas do
IPTAN; e Luiz Carlos Machado, Contador Jud. Aux. do Poder
Judiciário do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
21/4/2006. A Presidência interrompe a 12 Pane da reunião para ouvir
os Srs. Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais; Áurea Nardelli, Auditora da SGS ICS Certificadora
Ltda., representando Vanda Nunes, Gerente Comercial da SGS ICS
Certificadora Ltda.; José Maria Soares, Presidente FTIEMG; João
Paulo Pires Vasconcellos, Secretário-Geral da CUT Regional do Vale
do Aço e ex-Deputado Federal Constituinte; Doralice Gomes Lisboa,
Chefe da Seção de Fiscalização do DRT-MG; Ricardo Ferreira
Deusdará, Chefe da Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador do

a]
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DRT-MG; Germano Aguiar Vieira, Presidente da Associação Mineira
da Silvicultura; e João Batista Ferreira de Salies, Consultor-Presidente
da Cenibra S.A., 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 das
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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Angelo ( 5) em que solicita seja
encaminhada manisfestação de aplauso ao Sr. Luiz Laborne Tavares,
médico oftalmologista, em razão de sua dedicação e pelo trabalho
voluntário desenvolvido em prol de pessoas vulneráveis
economicamente; em que solicita participação desta Comissão no
Seminário de Regulamentação Fundiária: a cidade para todos; seja
enviado ofício à Chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
solicitando a reativação das Delegacias Especializadas de Crimes
contra a Mulher nas regiões do Barreiro e de Venda Nova, no
Município de Belo Horizonte; em que solicita seja enviado ofício a
todos os Senadores da República, manifestando o apoio desta
Comissão ao Projeto de Lei & 4.55912004, em tramitação na Câmara
dos Deputados - no Senado Projeto de Lei Complementaar n2
37/2006 -, e solicitando agilidade em sua apreciação pelo Senado,
com aprovação conforme redação final aprovada pela Câmara dos
Deputados em 22/3/2006, e seja enviado ofício aos 3 Senadores
mineiros contendo cópia das notas taquigráficas desta reunião; seja
enviado ofício aos Presidentes das Câmaras Municipais de todos os
Municípios do Estado, sugerindo a eles que apresentem manifestação
de apoio ao referido projeto de lei complementar; Durval Angelo e
Roberto Ramos (6), em que solicitam ao Presidente da Feam seja
determinada a apuração de possível contaminação ambiental, por
metais pesados, ocasionada pela empresa MS Metais Indústria e
Comércio Ltda., situada em Pouso Alegre; em que solicitam ao
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais providências em
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relação às denúncias recebidas sobre a contaminação por chumbo
dos funcionários da referida empresa; em que solicitam ao Hospital
das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre o envio a esta Casa de
cópia dos laudos médicos e dos históricos que, por ventura, indiquem
doenças profissionais ou teores anormais de metais pesados em
trabalhadores da empresa citada; sejam encaminhadas notas
taquigráficas da audiência pública realizada por esta Comissão no dia
20/4/2006, em Pouso Alegre, a diversas entidades; seja encaminhado
ofício à Copasa-MG solicitando a implementação de monitoramento
específico para detecção de chumbo e outros metais pesados em sua
captação de água no Rio Mandu, situado no Município de Pouso
Alegre e que seja solicitado a Gerência Regional do INSS a relação de
funcionários da referida empresa que foram licenciados ou afastados
do trabalho por motivo de saúde; Ricardo Duarte em que solicita
sejam apuradas as denúncias do Movimento Libertação dos sem-
Terra sobre ameaças e agressões ocorridas no assentamento Paulo
Faria, Fazenda Taquara, no Município de Prata; Durval Angelo, Paulo
Cesar e Roberto Ramos (2), em que solicitam sejam encaminhados
ofícios ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao Juiz de
Direito da 6 Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo
Horizonte, solicitando providências sobre a denúncia apresentada pela
Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais, em que figura como vítima de descumprimento de ordem
judicial a Ten. Janine Gonçalves Faria do Município de Governador
Valadares; e Rogério Correia, Ricardo Duarte, Padre João e Laudelino
Augusto e das Deputadas Elisa Costa, Jô Moraes, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de
Participação Popular para discutir, em audiência pública, as
ocorrências de violência, tortura e violação dos direitos constitucionais
ocorridos durante o 1 Encontro dos Movimentos Sociais Mineiros,
realizado nos dias 1 9 a 4/4/2006, nesta Casa. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar - Paulo
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Piau.
ATA DA 6 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 9 LEGISLATURA, EM 16/5/2006

As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lá
Maia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e os
Deputados Ivair Nogueira, Pinduca Ferreira e Jésus Lima. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lá Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes, e
informa que a reunião se destina a debater, a propor soluções, em
audiência pública, para o alto índice de violência no Município de
Betim e a realizar levantamento regional sobre a segurança pública,
que servirá de base para a formulação de um diagnóstico em nível
estadual. A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os
Srs. Rômulo Veneroso, Presidente da Câmara Municipal de Betim;
Lourival Emídio Fernandes, Secretário Municipal de Governo de
Betim, representando Carlaile Jesus Pedrosa, Prefeito Municipal de
Betim; Cel. Evandro Teófilo Elias, Comandante da 7 1 Região da
PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; Expedito Gomes da Silva, Delegado-
Geral de Polícia, representando Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais; Prof. Carlos Abdala, Secretário
Municipal de Educação de Betim; Ten.-Cel. José Luis Nunes de
Oliveira, Comandante do 33 2 Batalhão da PMMG de Betim; Beto
Mania, Alex Amarai, Eutair Antônio dos Santos e Renato Ti-Rei,
Vereadores à Câmara Municipal de Betim; Delegado João Bosco
Rodrigues Silva, titular da Delegacia Especializada de Homicídios;
Denilson Martins, representante do Sindipol; e José Pinto de Meio,
Superintendente de Segurança Pública de Betim; e as Sras. Maria do
Carmo Lara, Deputada Federal, e Maria de Fátima Carlos Ferreira,
titular da Delegacia de Crimes contra Mulheres, representando Jaime
Francisco Monteiro de Barros, Delegado Seccional de Betim, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
aos Deputados Ivair Nogueira, Jésus Lima e Sargento Rodrigues e à

rs
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Deputada Maria Tereza Lara, autores dos requerimentos que deram
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. 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 maio de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, Sávio Souza Cruz e Carlos
Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 debater, com convidados, a grave
infestação de caramujos africanos, considerada a segunda maior
causa da perda da biodiversidade no planeta. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 2 2.448/2005, no 12 turno, cuja
relatoria avocou a si. A Presidência interrompe a P Parte da reunião
para ouvir os Srs. Marcelo Henrique Marcos, Consultor da Secretaria
de Estado da Saúde; Teofânia Heloísa Dutra Amorim Vidigal e Lângia
CoIli Montresor, respectivamente, Prof2 de Zoologia e pesquisadora
visitante do Departamento de Zoologia da UFMG; e Miguel Ribon,
Coordenador de Gestão de Pesca e Aqüicultura do IEF. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Doutor Ronaldo, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
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trabalhos ordinários da reunião e passa à 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n Q 2.261/2005 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento & 6.584/2006. O
Deputado Sávio Souza Cruz solicita adiamento de votação do
Requerimento n Q 6.53712006, aprovado pela Comissão. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n 9 2.594/2005. Passa-se à Y Fase da 2 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater denúncias de
degradação ambiental no Município de Poços de Caldas e região;
Carlos Gomes, seja realizada audiência pública para conhecer e
debater as ações, conquistas, desafios e perspectivas da Fundação
Zoobotânica de Belo Horizonte; Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
solicitam seja realizada audiência pública para debater o Plano
Nacional Energético, elaborado por empresa de planejamento
energético, do Ministério de Minas e Energia; Doutor Ronaldo, Sávio
Souza Cruz e Laudelino Augusto, solicitam seja enviado requerimento
ao Presidente desta Casa com pedido de realização de um ciclo de
debates para discutir as implicações à saúde humana e ao meio
ambiente da propagação desordenada do caramujo-gigante africano,
bem como buscar subsídios para a elaboração de um plano
emergencial de controle da espécie. 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 maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 41

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM
17/5/2006
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Às 1 4h3Omin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Leonídio Bouças,
Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, as Deputadas Elbe Brandão e Lúcia
Pacífico e os Deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Rogério
Correia e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, 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 a situação dos
servidores do quadro administrativo da Secretaria de Educação e
interrompe a 1 1 Parte da reunião para ouvir as Sras. Clemilda
Fagundes, Presidente da Associação dos Servidores da
Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A - Assuma -;
Joana d'Arc Gontijo, Presidente da Associação dos Professores
Públicos do Estado de Minas Gerais - APPMG -; Maria Adelaide de
Bergo Barros, Assessora da Diretoria da Superintendência Regional
de Ensino Metropolitana A, representando a Sra. Elci Pimenta Costa,
titular dessa Superintendência; Lúcia P011, professora; e o Sr. Mário de
Assis, Presidente da Federação de Pais e Mestres das Escolas
Públicas do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. Em seguida, oPresidente, 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 das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3 2 Fase da 21 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita a
realização de audiência pública, em Carangola, com o objetivo de
discutir os problemas enfrentados pela Fundação Fafile, mantenedora
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

1
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Paulo Piau - Ana Maria Resende -

Leonídio Bouças.

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

2.74312005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Evangélica, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Fundamentação
A referida instituição, de caráter filantrópico, tem o propósito de

prestar assistência e suporte aos moradores do Bairro São Mateus,
em Juiz de Fora.

Ela atende à comunidade, propiciando respostas às suas
necessidades básicas e às questões sociais mais amplas, de forma
gratuita e permanente, configurando assim um legítimo compromisso
com os necessitados, o que contribui para a harmonia da sociedade.

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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.743/2005 em turno único.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.802/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n

14
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2.802/2005 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Conjunto Habitacional Maneta Batista de Sales, com
sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Fundamentação
A mencionada entidade presta relevantes serviços às pessoas da

região onde se situa. Seu objetivo maior é proteger a saúde da família,
combater a tome e a pobreza, prestar assistência médica e
odontológica, manter oficinas profissionalizantes, creches e asilos e
incentivar a cultura e o esporte.

Assiste, também, as áreas rurais do Município, perfurando poços
artesianos e incentivando o plantio com o oferecimento de sementes,
insumos e equipamentos agrícolas aos pequenos produtores.

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

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

n Q 2.802/2005 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.806/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Nanuquense dos
Portadores de Deficiências - Anpode -, com sede no Município de
Nanuque.

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.

rÃ'
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Fundamentação
A referida Associação tem o propósito essencial de presar

assistência às pessoas portadoras de necessidades especiais em
Nanuque, possibilitando o seu resgate para o convívio social e
produtivo na comunidade.

Ela planeja e promove atividades que visam a melhorias no
atendimento aos seus assistidos e que oferecem suporte à educação,
saúde, transporte, lazer, comunicação e segurança.

Atua junto ao poder público e em parceria com outras entidades que
trabalham na área social e também contribui para encontrar
alternativas e soluções para os problemas dessa parcela importante
da comunidade por meio de estudos das suas condições de
existência.

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

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

2.80612005 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
2.964/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n2
2.96412006 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Jardim - AMBJ -, com sede no Município de
Extrema.

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

Fundamentação
A referida Associação, constituída em 2002, tem como objetivo a

melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro do Jardim,
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localizado no Município de Extrema.
E relevante mencionar que ela coordena as reivindicações locais e

proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas da saúde,
educação, esporte e lazer.

Dessa maneira, concorre para incentivar a solidariedade e a
cooperação entre seus associados e demais moradores.

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

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

n 2 2.964/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.022/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
3.022/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Região do Engenho da Serra - Amores -, com sede no
Município de Formiga.

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

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade defender o interesse

coletivo da região onde se situa, visando a lograr o seu
desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de seus moradores.

Entre suas iniciativas, podemos destacar: a promoção da saúde, da
educação, da cultura e do esporte; o combate à fome e à pobreza; a
realização de cursos profissionalizantes; a habilitação e a reabilitação
de pessoas portadoras de necessidades especiais; a promoção e a
defesa do meio ambiente.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 3.022/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Já Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.049/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n2
3.04912006 visa declarar de utilidade pública o Centro de Integração e
Apoio ao Adolescente de Patrocínio - Ciaap -, com sede nesse
Município.

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

Fundamentação
A referida entidade, em funcionamento desde 2001, tem como

objetivo a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes
moradores do Município de Patrocínio.

Para a consecução de suas metas, proporciona-lhes atendimento
nas áreas de saúde, educação e lazer.

As suas ações são executadas com base nos princípios da ética e
da cidadania, em conformidade com o Estatuto da Criança e do
Adolescente e a Lei Orgânica de Assistência Social.

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

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

n 2 3.049/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
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3.051/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n2

3.051/2006 visa declarar de utilidade pública o Abrigo Jesus Maria
José, com sede no Município de Machado.

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

Fundamentação
O Abrigo Jesus Maria José, fundado em 1948, presta relevantes

serviços ao Município de Machado. Seu principal objetivo é prestar
assistência a menores carentes do sexo feminino, entre quatro e
dezoito anos.

Dessa maneira, proporciona-lhes apoio pedagógico e psicológico,
assistência médico-odontológica e cursos profissionalizantes e busca
preservar a sua integridade física.

Para a consecução de suas finalidades, celebra convênios com
instituições congêneres, públicas e privadas.

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

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

n 2 3.051/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.158/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n2
3.158/2006 visa declarar de utilidade pública o Projeto Comunitário
Nova Vida, com sede no Município de Montes Claros.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto Comunitário Nova Vida, sem fins lucrativos, tem como

finalidade essencial promover o desenvolvimento por meio de obras e
ações, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população.

Seu objetivo maior é proteger a saúde da família, combater a fome e
a pobreza, divulgar e incentivar o lazer, o esporte e a cultura.

Relaciona-se, também, com outros órgãos e entidades que cultivam
o bem-estar da comunidade.

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

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

n 2 3.158/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.1 6412006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n 2 3.164/2006
visa declarar de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova Canaã,
com sede no Município de Montes Claros.

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

Fundamentação
O Projeto Comunitário Nova Canaã, em funcionamento desde 1987,

tem como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico dos
moradores do Município de Montes Claros e região, visando à
melhoria da sua qualidade de vida e bem-estar.
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Para atingir suas metas, promove a busca de recursos materiais e
humanos, principalmente voluntários, para a execução de atividades
de interesse comunitário.

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

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

n 2 3.164/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI
3.174/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei ri2
3.174/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Recuperação Novo Caminho, com sede no Município
de Varginha.

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

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos, presta relevantes serviços

aos moradores do Município de Varginha.
E importante destacar que ela promove atividades gratuitas de apoio

e recuperação de dependentes químicos por meio de terapia
ocupacional, orientação espiritual e psíquica; proporciona-lhes a
reintegração na sociedade. Além disso, presta assistência e
orientação aos familiares dos recuperandos.

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

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

n Q 3.174/2006, em turno único.

Ng
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.180/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei &
3.180/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Proteção à Infância de Volta Grande, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1944,  presta relevantes serviços ao

Município de Volta Grande, assistindo sobretudo a população mais
carente.

Por meio do Hospital e Maternidade Irene Tavares Rocha, presta
assistência médico-hospitalar aos que procurarem seus serviços:
mantém serviços de diagnóstico e tratamento de diversas patologias,
realizados por um quadro de excelentes profissionais: mantém
equipamentos atualizados: coopera com a comunidade e os órgãos
públicos na divulgação de atividades nas áreas da educação sanitária
e da prevenção de doenças e de acidentes.

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 3.180/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.208/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Alto Rio Doce.

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

Fundamentação
A instituição é caracterizada pelo trabalho que visa a melhorar a

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

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

Além de prestar-lhes ampla assistência, atua na compilação das
normas que as amparam e participa de ações que visam a obter
conhecimentos susceptíveis de facilitar a vida dessas pessoas.

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

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

3.208/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.005/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio da Mensagem n 2 320/2004, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em tela, que
dispõe sobre a incorporação de parcela da Gratificação de Estímulo à
Produtividade Individual - Gepi - aos valores dos vencimentos dos
cargos de que trata a Lei n 2 6.762, de 23/12/75, e sobre o adicional
por tempo de serviço concedido, nos termos da legislação vigente,
entre 4/6/98 e a data da publicação da Emenda à Constituição n 9 57,
de 2003, incidente sobre a Gepi.

O projeto foi distribuído às comissões competentes para receber
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
com as Emendas n 1 e 2, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação e pela rejeição das Emendas n 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

A requerimento do Deputado Rogério Correia, foi o projeto
encaminhado à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n 2 1,
que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do projeto, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame incorpora ao vencimento básico dos cargos

de provimento efetivo e em comissão de provimento limitado dos
servidores do Quadro de Tributação, Fiscalização e Arrecadação o
equivalente a 60% do valor da Gratificação de Estímulo à Produção
Individual - Gepi -, instituída pelo art. 20, inciso 1, da Lei fl 2 6.762, de
23/12/75.

A Gepi é atribuída em forma de pontos, segundo o esforço
despendido pelo funcionário, o grau de complexidade das tarefas, a
responsabilidade do cargo e a consecução total ou parcial dos
objetivos fixados.

Tal incorporação dar-se-á conforme sistemática estabelecida no art.
12 , para os diferentes cargos, ficando extinta a parcela da Gepi a ser
incorporada. Os limites de pontos e cotas remanescentes da
incorporação da gratificação serão previstos em regulamento.

O projeto estabelece ainda que a soma do vencimento básico e da
Gepi percebidos pelo servidor após a incorporação da gratificação não
poderá ser diferente daquela a que o servidor tinha direito na data da
publicação da lei, o mesmo se aplicando ao servidor aposentado com
direito a percepção de percentual da Gepi inferior a 100%.

Finalmente, trata a proposição da sistemática de incorporação da
Gepi, para os servidores com aposentadoria proporcional até a data
da publicação da lei, e da parcela da remuneração correspondente
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aos adicionais por tempo de serviço incidentes sobre a parcela da
Gepi.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas ns 1
e 2, pois considerou que os servidores com aposentadoria
proporcional estariam sendo discriminados.

A Comissão de Administração Pública considerou, entretanto,
razoável a proposta original para o pagamento da parcela
remanescente da incorporação da Gepi, por estarem sendo
preservados os valores pagos atualmente aos servidores ocupantes
de cargos de provimento efetivo com aposentadoria proporcional até a
data da publicação da lei.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
apresentou o Substitutivo n 2 1, fruto da Mensagem n 9 583/2006, do
Governador do Estado, publicada em 11/5/2006, que estabelece as
tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, dispõe sobre a
Vantagem Temporária lncorporável - VTI -, o posicionamento dos
servidores nas carreiras e a incorporação de parcela da Gepi e dá
outras providências.

O substitutivo estabelece a data de 1/1/2006 para a entrada em
vigor das referidas tabelas. Atribui ainda aos servidores integrantes
dessas carreiras o direito à percepção da Vantagem Temporária
lncorporável - VTI - e prevê a incorporação da referida vantagem por
meio de sua dedução dos acréscimos concedidos ao vencimento.

Com vistas ao posicionamento dos servidores na estrutura das
novas carreiras, foram incluídas no substitutivo as diretrizes a serem
observadas para tanto.

Foi assegurado o direito de opção pela permanência no cargo ou
função pública ocupados anteriormente ao posicionamento do servidor
na nova carreira. O direito de opção pelo retorno à carreira antiga
poderá ser exercido no prazo de 120 dias após a publicação do
decreto de posicionamento.

Atendendo à demanda dos servidores que percebem a Gepi, a
proposta contempla a incorporação de 60% dessa gratificação,
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estabelecendo, concomitantemente, que sobre a parcela não
incorporada da Gepi não haverá incidência de qüinqüênio. Fica
assegurada, entretanto, a percepção, na forma de vantagem pessoal,
das parcelas dos adicionais por tempo de serviço incidentes sobre a
parcela não incorporada, concedidos nos termos da legislação
vigente, entre 4/6/98 e a data da publicação da Emenda à
Constituição n 2 57(15/7/2003).

Com o intuito de assegurar a promoção e progressão por
escolaridade adicional, foi dada nova redação ao art. 19 da Lei n2
15.464, prevendo a referida movimentação na carreira, nos termos de
regulamento.

A proposta prevê, ainda, a possibilidade de antecipação da primeira
promoção ou progressão dos servidores integrantes das carreiras
supracitadas ou do reposicionamento destes, com base no tempo de
serviço compreendido entre o último posicionamento ocorrido no
cargo transformado e o posicionamento na nova carreira.

O Chefe do Executivo destaca que "a proposta em discussão
representa a concreta intenção do Governo do Estado de promover a
valorização de seus servidores, em especial dos integrantes das
supramencionadas carreiras, com o especial intuito de propiciar, por
meio do estímulo à melhoria do desempenho, o aprimoramento da
prestação de serviços públicos no que tange à qualidade e à
eficiência.

A Cômissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social observou
em seu parecer que o substitutivo se equipara à proposição original,
só que à luz da Lei n2 15.464, de 2005, que instituiu as carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças. Cria a Gratificação de Desenvolvimento Individual - GDI -
para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a referida lei. Tal gratificação terá como
parâmetro a Gepi e relaciona-se, especialmente, com a execução das
tarefas relativas ao controle orçamentário e financeiro, com o apoio



logístico necessário ao desenvolvimento das atividades de tributação,
fiscalização, arrecadação e finanças da Secretaria de Fazenda,
atribuições que são de competência do Técnico Fazendário de
Administração e Finanças, e com as atividades inerentes à
competência da Subsecretaria do Tesouro Estadual, principalmente a
elaboração de pareceres e relatórios de trabalho e a realização de
pesquisas e análises, além da elaboração e execução de projetos e
planos, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível
do cargo de Analista Fazendário de Administração e Finanças. A
gratificação poderá ser incorporada aos proventos de aposentadoria e
pensões dos cargos acima mencionados, observado o disposto na Lei
Complementar n 9 64, de 2002.

A Comissão alertou para a necessidade de correção na proposta,
incluindo-se o valor do respectivo percentual. Por este motivo estamos
apresentando a Emenda n Q 3, de acordo com o ofício encaminhado a
esta Casa pela Secretaria de Planejamento e Gestão, que fixa esse
percentual para os servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo e detentores de função pública das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças - TFAF - e Analista
Fazendário de Administração e Finanças - Afaf -, de que trata a Lei n2
15.464, de 2005, e cujo limite máximo mensal será de 20% do
vencimento inicial das respectivas carreiras.

Propomos, ainda, as Emendas ns 4 a 8, pelas seguintes razões.
Atendendo a sugestão do Deputado Miguel Martini, a Emenda n 9 4
altera de 120 para 180 dias o prazo para a opção do servidor por
permanecer no cargo ou na função pública ocupados anteriormente
ao posicionamento na nova carreira.

A Emenda n 2 5 aprimora a redação do § 8 Q do ai. 11 do Substitutivo
n 2 1 quanto à legislação pertinente à concessão do título declaratório
pelo exercício de cargo de provimento em comissão.

A Emenda n 2 6 objetiva assegurar ao Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - TFAF - e ao Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Afaf - as prerrogativas constantes nos
incisos 1 a III do art. 23 do Substitutivo n 2 1, atribuídas aos ocupantes
dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre - e de Gestor
Fazendário - Gefaz.
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A Emenda n9 7 visa tão-somente a aprimorar o Substitutivo n 9 1
quanto à técnica legislativa, no que se refere à vigência das tabelas de
vencimento.

Finalmente, a Emenda n 9 8 acrescenta o § 39 do art. 16 da Lei n9
15.464, de 13/1/2005, no rol dos dispositivos que estão sendo
revogados pelo art. 27 do Substitutivo n° 1, tendo em vista que esta
regra já não prevalece para a promoção na carreira.

O impacto financeiro da proposta será de R$95.067.433,47,
conforme o Ofício n 9 293/06, do gabinete do Secretário de
Planejamento e Gestão. Do ponto de vista financeiro e orçamentário,
não há óbice à aprovação da matéria, pois tal despesa está prevista
no orçamento da Secretaria de Fazenda. Em 2006, as despesas de
pessoal dessa Secretaria foram fixadas, na Lei Orçamentária Anual,
em R$434.208.870,00. O percentual das despesas com pessoal do
Poder Executivo, em 2006, está em 46,66% da receita corrente
líquida. O limite das despesas com pessoal previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal é de 49% e não será atingido se somarmos o
impacto da proposta ao total das despesas já previstas.

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

2.005/2004 na forma do Substitutivo n 9 1, da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, com as Emendas n9s 3 a 8, a seguir
apresentadas, e pela rejeição das Emendas n 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Emenda n° 3
Dê-se ao art. 16 do Substitutivo n 9 1 a seguinte redação:
"Art.16 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -

GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - TFAF - e Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Afaf -, de que trata a Lei n 9 15.464, de
2005, cujo limite máximo mensal será de 20% (vinte por cento) do
vencimento inicial das respectivas carreiras.

§ 1 - A GDI será atribuída em cotas/GDI e será de cem cotas/GDI
para o TFAF e de cento e quarenta cotas/GDI para o Afaf.

§ 2 - O valor de cada cotaJGDl será equivalente a 47,17% (quarenta
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e sete inteiros e dezessete centésimos por cento) do valor da
cota/Gepi.

§ 3 - O Poder Executivo regulamentará as condições e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o "caut" deste artigo.".

Emenda n 2 4
Substituam-se, no § 1 Q do art. 11, os termos "no prazo de cento e

vinte dias" por "no prazo de cento e oitenta dias".
Emenda n2 5

Substituam-se, no § 82 do art. 11, os termos nos termos previstos
na legislação" por "nos termos da legislação vigente á época da
obtenção do benefício".

Emenda n 2 6
Acrescente-se ao art. 23 o seguinte parágrafo único:
"Art. 23 -
Parágrafo único - O disposto nos incisos 1 a III deste artigo aplica-se

aos ocupantes dos cargos de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças - TFAF - e de Analista Fazendário de Administração e
Finanças - Afaf.".

Emenda ri 2 7
Acrescente-se ao art. 1 o seguinte parágrafo único, e suprimam-se

do art. 28 os termos 'produzindo efeitos a partir de 12 de janeiro de
2006".

"Ari 12-(...)
Parágrafo único - A vigência das tabelas de que trata o "caput" deste

artigo retroage a 12 de janeiro de 2006.".
Emenda n9 8

Acrescentem-se, onde convier, ao art. 27 os seguintes termos: "§ 3
do art. 16 da Lei n 2 15.464, de 13 de janeiro de 2005".

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Jayro [essa, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.920/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 494/2006, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 2.920/2006, que altera o
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art. 8° da Lei n° 9.266, de 18/9/86, e o Anexo XLII da Lei Delegada n°
39, de 3/4/98.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, a matéria foi
distribuída às Comissões competentes para receber parecer, nos
termos regimentais.

Aprovado no 1 0 turno, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2 0 turno, nos termos do ai. 102, 1, c/c o art. 189,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame altera o § 1° do art. 8 0 da Lei n° 9.266, de

1986, e o Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 1998, com vistas a
reajustar o valor da gratificação de horas-vôo devida aos ocupantes
dos cargos de 1° Oficial de Aeronave, Comandante de Avião, Piloto de
Helicóptero e Comandante de Avião a Jato. As mudanças propostas
extinguem o abono de que trata o § 2° do ai. 8 0 da referida lei e o
incorporam à citada gratificação.

Nesta oportunidade, ratificamos o posicionamento favorável à
concessão do reajuste em questão, externado no parecer desta
Comissão para o 1° turno, em que ficou consignado que a medida
proposta contribuirá para o aumento da qualidade e da eficiência de
importantes ações da administração pública do Estado.

Com efeito, o pagamento de remuneração adequada ao servidor é
medida que favorece uma prestação de serviços com mais qualidade
e traduz uma atitude de respeito para com aqueles que os realizam.

A qualidade de qualquer serviço resulta da busca de otimização dos
resultados, por meio da aplicação de recursos e esforços, incluídos,
nestes últimos, os resultantes dos estímulos de caráter pecuniário.

Cumpre salientar, ainda, que a medida em questão irá ajustar a
remuneração dos profissionais beneficiados aos valores praticados
pelo mercado.

Por essas razões, a proposição em análise se mostra conveniente e
oportuna, merecendo ser aprovada.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do

Projeto de Lei n° 2.920/2006.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.

rs
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Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Ricardo
Duarte - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.006/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, o Projeto de Lei n° 3.006/2006
"reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais".

Aprovado no 1° turno, na forma original, retorna agora o projeto a
esta Comissão, para receber parecer para o 2° turno, nos termos do
art. 102, 1, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende elevar de R$488,04 para

R$628,52 o índice básico utilizado para o cálculo dos vencimentos
constantes no Anexo V da Lei n 9 15.783, de 28/10/2005, que dispõe
sobre o quadro de vencimentos do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, reajustando em 28,71% os vencimentos dos servidores
desse órgão. Pretende também que o reajuste seja retroativo a
12/1/2006.

A proposição, conforme consta na justificação que a acompanha,
tem por escopo garantir aos servidores da Corte de Contas
vencimentos compatíveis com a relevante missão de auxiliar na
execução das imprescindíveis atribuições constitucionais e legais
outorgadas àquela instituição.

Na oportunidade, esta Comissão ratifica seu posicionamento
favorável à concessão do reajuste em questão, conforme externado
no parecer para o 1° turno, em que ficou consignado que a medida
proposta proporcionará a prestação de serviços mais eficientes à
sociedade, uma vez que as ações do Tribunal de Contas dependem
primordialmente da atuação do servidor e a atribuição de um salário
adequado aos profissionais dessa área acarretará sua valorização,
elevando a qualidade dos serviços públicos prestados.

Com efeito, o êxito da fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial realizada pelo Tribunal de Contas depende
da existência de um quadro de pessoal qualificado e com mínima
rotatividade. Essa condição resulta, certamente, da implantação de



1095

política de capacitação, aperfeiçoamento e valorização do servidor, a
qual não se coaduna com a defasagem remuneratória verificada. A
medida em questão contribuirá, aliás, para evitar a evasão de
servidores experientes e qualificados dos quadros funcionais do
Tribunal de Contas, fenômeno que se tem verificado com freqüência
no serviço público.

Por essas razões, a proposição em análise se mostra conveniente e
oportuna, merecendo ser aprovada.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 3.006/2006.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Fabim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Antônio Júlio -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.930/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.93012006, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de Campo Belo - Apac-Campo Belo -,
com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.930/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Campo Belo - Apac-Campo Belo -, com sede no
Município de Campo Belo.

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

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

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rÁ
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N 2S 6 A 33 AO PROJETO DE LEI

N22.916/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 489/2006, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n°2.916/2006,
que modifica a estrutura orgânica da Secretaria de Planejamento e
Gestão e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - lpsemg -, cria cargos de provimento em comissão e
funções gratificadas na administração direta do Poder Executivo e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas n 1 a 5, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da matéria com as Emendas n 2 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Subemenda n 2 1, que apresentou, à
Emenda n 2 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Finalmente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
emitiu parecer pela aprovação do projeto com as Emendas n9s 2 a 5,
da Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda n 2 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública, à Emenda n9 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário, em
1 2 turno, o projeto recebeu as Emendas n9S 6 a 33, que vêm agora a
esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame altera a estrutura administrativa da

Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - e do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -,
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com o intuito de centralizar naquele órgão as funções de perícia
médica da administração pública estadual. Tal medida tem o objetivo
de racionalizar a prestação do serviço de perícia médica, conferindo-
lhe mais integração, uma vez que o serviço médico-pericial dos
servidores produz efeitos diretos na concessão de benefícios como
licença médica e aposentadoria dos servidores, entre outros.

Vale ainda ressaltar que o projeto se insere no contexto da reforma
administrativa iniciada pelo governo do Estado em 2003, que
introduziu na gestão de pessoal da administração pública estadual
instrumentos de estímulo negativo e positivo para o servidor público,
no contexto do chamado "choque de gestão", e instituiu as carreiras
específicas do Poder Executivo e as respectivas tabelas salariais.

Nesta oportunidade, o governo cuida de reorganizar
administrativamente determinados órgãos do Estado, buscando, mais
uma vez, a eficiência da administração pública.

No decorrer da discussão do projeto em comento, foram
apresentadas emendas de autoria parlamentar e também do
Governador do Estado, as quais passamos a analisar.

A Emenda n2 6, do Deputado Sávio Souza Cruz, pretende incluir na
carreira de Advogado Autárquico do Estado os servidores ocupantes
do cargo de Advogado, código PNSIO2, do quadro permanente do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MO. Tal emenda padece de vício de inconstitucionalidade, na
medida em que fere frontalmente o princípio do concurso público,
insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição da República, ao
pretender que um servidor que fez concurso para um cargo da
estrutura do DER—MG seja enquadrado na carreira de Advogado
Autárquico, instituída pela Lei Complementar n 2 81, de 2004. Trata-se
de provimento derivado, instituto rechaçado pela jurisprudência e pelo
ordenamento jurídico pátrio e que se mostra contrário ao interesse
público e ao princípio da igualdade.

O cargo de Advogado, código PNS, está previsto no Quadro
Específico de Provimento Efetivo do DER—MO, instituído pelo Decreto
n 2 29.775, de 1989. O código PNS significa "Profissões de Nível
Superior", e nele são enquadrados os servidores daquele órgão com
nível superior de escolaridade. Tais cargos foram transformados nos

rs
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termos da Lei n O 15.469, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo
de Atividades de Transportes e Obras Públicas do Poder Executivo.

Já o cargo de Advogado Autárquico está disciplinado na Lei
Complementar & 81, de 2004, que instituiu a carreira do Grupo de
Atividades Jurídicas do Poder Executivo, composta por cargos de
Procurador do Estado e de Advogado Autárquico. Trata-se de uma
carreira específica, privativa de servidores com formação em direito e
com atribuições inerentes à função da advocacia. As transformações
de cargos previstas na lei complementar que instituiu tal carreira
observaram a identidade de atribuições entre os cargos transformados
e os cargos de Advogados e Procuradores, sendo que o parágrafo
único do art. 46 da mencionada lei determina expressamente que,
após o enquadramento dos Advogados de determinadas autarquias
na estrutura estabelecida em seu Anexo 1, não haverá ingresso na
carreira de Advogado Autárquico e os cargos de provimento efetivo
dela integrantes serão extintos com a vacância.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiterado o entendimento de que "é inconstitucional toda modalidade
de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em
cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"
(trecho do voto do Ministro Carlos Ayres Britto na ADIn n 2 3.061; ver, a
esse respeito, a Súmula n 2 685, do STF, ADIns n 2s 3.249, 3.061 e
2.335). Não há, pois, viabilidade jurídica na pretensão do parlamentar,
motivo pelo qual deixamos de acolher a emenda em tela.

A Emenda & 7, da Deputada Elisa Costa, propõe a supressão do §
22 do art. 17, que permite aos servidores ocupantes de cargo efetivo
de outro quadro de pessoal do Poder Executivo exercerem até 50%
das funções gratificadas de Coordenador Regional 1, II e III,
destinadas ao lpsemg. Deixamos de acolher tal emenda por a
considerarmos inoportuna, na medida em que o Poder Executivo
informa que há grande dificuldade em encontrar, nos quadros do
lpsemg, pessoal em número suficiente para exercer tais funções, fato
que motivou a apresentação desta alteração. Todavia, informamos
que o Poder Executivo, visando a preservar os interesses dos
servidores do quadro do lpsemg, propôs, por meio da Emenda & 30,
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que será acolhida por esta Comissão, a redução para 30% do
percentual das funções que poderão ser ocupadas por outros
servidores, atendendo, em parte, à pretensão da parlamentar.

A Emenda n 2 8, dos Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio e
Carlos Pimenta, contém sete dispositivos, que tratam, notadamente,
da competência, da estrutura, da criação e da extinção de cargos do
Ipsemg. Entre as propostas contidas na emenda, consideramos
oportuna aquela que mantém nesse Instituto a execução das
atividades de perícia médica e de saúde ocupacional de seus
servidores, a exemplo do que acontecerá com a Fhemig e o DER-MG.
Todavia, deixamos de acolher as demais alterações contidas na
emenda, que tratam da estrutura orgânica do Instituto, propondo a
supressão da Diretoria de Arrecadação e Finanças e do respectivo
cargo de Diretor e prevendo a extinção de determinadas funções
gratificadas. De acordo com as informações prestadas à relatoria por
técnicos do Poder Executivo, o Ipsemg necessita de uma ampla
reforma estrutural, que deve ser precedida de um rigoroso estudo, o
que demanda mais tempo. Em vista disso, o Governador do Estado,
por meio da Emenda n 2 33, propõe sejam retirados do projeto todos os
dispositivos que tratam da reestruturação do Instituto, notadamente os
arts. 13 a 15. Dessa forma, consideramos que tais matérias deverão
ser apreciadas no momento oportuno, quando for encaminhado a esta
Casa projeto de lei cuidando da reforma administrativa do lpsemg.

A Emenda n 2 9, do Deputado Ricardo Duarte, reajusta em 30% a
remuneração dos cargos comissionados dos servidores ativos e
inativos e das funções gratificadas do Ipsemg. Deixamos de acolhê-la
por razões de ordem constitucional, uma vez que o art. 63 da Carta da
República veda a apresentação de emenda parlamentar que enseje
aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Chefe do
Executivo.

A Emenda n2 10, do Deputado Manos Fernandes, pretende
modificar a composição do Conselho Curador do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG. A
emenda pretende que o Secretário de Cultura e o Presidente de
lepha-MG sejam membros natos do Conselho Curador, na qualidade
de Presidente e de Secretário Executivo, respectivamente
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Informamos que tal alteração já foi realizada pelo art. 9Q da Lei
Delegada n 2 81, de 1993. A emenda inova ao aumentar de um para
dois o número de representantes da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais no Conselho e ao incluir como representantes designados
membros da Organização de Defesa do Patrimônio Cultural -
Odespac-MG -, da Advocacia-Geral do Estado, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - lphan -, da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Quanto à inclusão no Conselho de membros vinculados ao poder
público estadual, não vislumbramos problemas de ordem jurídica.
Todavia, no que toca à designação de membros para o Conselho
vinculados a órgãos públicos de outro ente federado, como, por
exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
lphan - e a entidades e associações da iniciativa privada, como a
Organização de Defesa do Patrimônio Cultural - Odepac-MG -, a
emenda incorre em vício de natureza constitucional. Não tem a lei
estadual o condão de obrigar entidades da União ou da iniciativa
privada a integrar o Conselho, pois tal comando afrontaria o princípio
federativo e o da livre iniciativa privada, respectivamente. Ademais, é
preciso observar que, sob a ótica administrativa, o ideal é que a lei
estabeleça quais representantes de órgãos e poderes públicos
estaduais integrarão o Conselho e o número de vagas a serem
preenchidas por representantes da iniciativa privada, a serem
escolhidos entre entidades e associações da sociedade civil com
atuação na área. Como o Conselho é um órgão vinculado ao Poder
Executivo, a sua composição, desde que não implique em atribuir
competências a agente ou servidor público, o que deve ser objeto de
lei, é matéria de interesse intrínseco à sua estrutura e organização.
Consideramos, assim, que o decreto é o instrumento normativo
próprio para disciplinar quais associações e entidades devem ser
convidadas a compor o Conselho e a forma de escolha dos seus
representantes. Tal medida certamente garantirá mais mobilidade
para o funcionamento do Conselho bem como conferirá um caráter
mais democrático e igualitário à escolha dos seus membros.

Em face de tais argumentos, acolhemos parcialmente a emenda do
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parlamentar e aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o ai. 9
da Lei n g 11.258, de 1993, que já prevê determinadas entidades da
sociedade civil para integrar o Conselho, o que engessa o seu
funcionamento. Na forma pela qual acolheremos a emenda,
consolidaremos, no art. 9 2 da referida lei, quais representantes do
poder público estadual integrarão o Conselho, aumentando de um
para dois o número de representantes da Assembléia Legislativa e
remeteremos ao decreto, respeitando a paridade da representação
entre o poder público e a sociedade civil, a escolha das entidades que
serão chamadas a compor o Conselho.

O Poder Executivo enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n
57712006, 23 emendas alterando diversos dispositivos do projeto de
lei em exame. Tais emendas têm o objetivo precípuo de corrigir
impropriedades técnicas nas leis instituidoras das carreiras e das
tabelas de vencimento do Poder Executivo, alterar a estrutura
administrativa de determinados órgãos e entidades bem como atender
a solicitações de certas categorias funcionais, especialmente no que
se refere a jornada de trabalho, instituição e revisão da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, criação e extinção de cargos, funções
e gratificações. Tendo em vista o grande volume de alterações
propostas, as quais julgamos oportunas, uma vez que vêm aprimorar
a proposição em comento, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo n2 1, que acolhe, quase na totalidade, as alterações
propostas pelo Governador do Estado bem como os aperfeiçoamentos.
descritos.

Abordaremos, a seguir, as alterações propostas pelo Chefe do
Executivo as quais merecem destaque.

A Emenda n 2 12 cuida da transformação de cargos da carreira de
Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n 2 14.695, de
2003. Acolhemos tais alterações, que aprimoram a legislação vigente.
Todavia, suprimimos o dispositivo que trata da transformação do
cargo da carreira de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento em cargo da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário. De acordo com as informações prestadas por técnicos
do Poder Executivo, tal dispositivo foi proposto com o objetivo de
atender à situação de um servidor da Pasta de Desenvolvimento
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Econômico, aposentado em cargo da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata o art. 6 Q da Lei n 2 13.720, de 2000, e
posicionado na carreira de Assistente de Gestão e Políticas Públicas e
Desenvolvimento. Tendo em vista a proposta contida em outro
dispositivo da mesma emenda, de posicionar os servidores de que
trata o art. 6 Q da Lei & 13.720 na carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata a Lei n 9 14.695, verificou-se que, no caso
em questão, por se tratar de servidor aposentado, não há necessidade
de promover uma transformação de cargo, basta o seu
posicionamento na referida carreira, apenas para fins de percepção
dos proventos.

Em decorrência da Emenda n2 12, incluímos no substitutivo
dispositivo que altera a Lei n Q 15.301, de 2003, passando a prever a
carreira de Agente de Segurança Penitenciário entre aquelas
pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder
Executivo.

Acolhemos a Emenda & 13, que altera o valor da VTI do cargo de
Procurador-Chefe da Utramig e de Procurador da TV Minas. Somos
também favoráveis à Emenda n 9 33, que dispõe sobre a instituição de
VTI para determinados cargos da Fundação Clóvis Salgado e
acolhemos a sugestão de emenda do Governador do Estado que
institui a VTI para cargos do Instituto Mineiro de Gestão de Aguas -
Igam.

A Emenda n2 15 inclui na Lei n 2 15.301, que trata do Grupo de
Atividades de Defesa Social, disciplina referente ao cargo de Diretor e
à função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A
proposta reveste-se de mérito, na medida em que pretende estender a
tais servidores direitos já previstos na legislação para o cargo e a
função correspondente do Grupo de Atividade de Educação Básica.

Destaque-se também a Emenda n 2 20, que condiciona a opção do
servidor pela jornada de 40 horas ao interstício mínimo de 10 anos
para a aposentadoria voluntária ou a assinatura pelo servidor de um
termo de compromisso no qual ele se compromete a cumprir a jornada
de 40 horas pelo período mínimo de 10 anos. Informamos que
acolhemos a emenda no substitutivo, porém de forma diferente da que
foi proposta, por entendermos que, ainda que o servidor firmasse tal
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compromisso, o Estado não poderia impedi-lo de se aposentar com os
proventos integrais, referentes à carga horária de 40 horas, se ele
completasse os requisitos para a aposentadoria previstos no art. 6 Q da
Emenda à Constituição Federal n2 41, de 2003. Assim, o termo de
compromisso assinado pelo servidor não produziria efeitos jurídicos,
tendo em vista que a matéria tem sede constitucional, e não pode lei
estadual inovar, exigindo outros requisitos para a aposentadoria.
Ademais, a própria Constituição Federal exige, para os casos de
aposentadoria que a emenda pretende disciplinar, 10 anos de carreira
e 5 anos - e não 10 - de exercício no cargo efetivo. Propomos, então,
a supressão do inciso II do art. 59 da Lei n Q 15.788, de 2005, que
condicionava a opção do servidor ao tempo de 10 anos para a
aposentadoria. Propomos, também, a modificação do inciso III do
referido dispositivo, de modo que a opção pela jornada de 40 horas
sela aplicável ao servidor ocupante de cargo em comissão.

A Emenda n g 22, acolhida no substitutivo, propõe uma adequação
no inciso IV do art. 21 da Lei n 2 15.784, de 2005, tornando mais clara
a sua redação. Da forma como vigora, o texto do dispositivo leva a
crer que todos os servidores ocupantes dos cargos por ele
mencionados teriam de estar no exercício da função de inspeção
escolar para fazer jus à percepção da gratificação devida pela
conclusão de cursos, nos termos do parágrafo único do art. 151 da Lei
& 7.109, de 1977. Com a redação proposta, fica claro que tal
condição aplica-se apenas ao cargo de Analista Educacional.
Acolhemos sugestão de emenda do Governador do Estado que incide
sobre o mesmo dispositivo, estabelecendo que o valor da mencionada
gratificação será incorporada à VTI desses servidores no caso de
serem eles promovidos ao nível da carreira com exigência de
escolaridade equivalente à que ensejou a percepção da gratificação.

Somos favoráveis à Emenda n9 23, que cria dez cargos de
provimento efetivo na carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica, visando
a suprir a demanda de pessoal para a prestação dos serviços afetos
ao cargo. Já a Emenda n2 29 cuida da criação e da extinção de cargos
e da instituição de funções gratificadas em determinadas estruturas
orgânicas do Poder Executivo. Vale ressaltar que a criação de funções
gratificadas é instrumento de valorização dos servidores de carreira,
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pois só podem ser exercidas por efetivos.
Faz-se oportuno destacar que inserimos, por meio do substitutivo,

em todos os dispositivos que criam cargos em comissão, que o
percentual destinado ao provimento limitado, previsto na Lei n 2 9.530,
de 1987, deverá ser observado. Isso porque a Constituição Federal
determina, em seu art. 37, inciso V, que os cargos em comissão
devem ser preenchidos por servidores de carreira, nos casos, nas
condições e nos percentuais mínimos exigidos em lei.

A Emenda n 2 30 é composta de inúmeros dispositivos, que tratam de
assuntos diversos. Entre as matérias por ela disciplinada, está a
criação e a extinção de cargos em comissão e de funções destinadas
à Fundação João Pinheiro, à Fundação de Educação para o Trabalho
de Minas Gerais - Utramig -, à Fundação de Arte de Ouro Preto -
Faop -, à Fundação Ezequiel Dias - Funed - e à Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas.
Propõe-se ainda a alteração da estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Cultura, da Ouvidoria-Geral do Estado, da Utramig e da
Faop. Vale informar que, ao incluirmos no substitutivo os dispositivos
que tratam da criação e da extinção de cargos em comissão, tivemos
o cuidado de aprimorá-los no que se refere à técnica legislativa.
Assim, propusemos que as alterações se dessem nas leis que
originariamente criaram os cargos, e não nas leis posteriores, que a
alteraram. Entendemos que tal procedimento contribui para o
processo de consolidação da legislação mineira, bem como para o
seu melhor entendimento.

Faz-se oportuno destacar que, a pedido do Poder Executivo,
acrescentamos ao dispositivo da Emenda n O 30, o qual cria e extingue
cargos de provimento em comissão na estrutura da Hemominas, um
parágrafo, prevendo o valor da VTI para os dois cargos criados e a
respectiva carga horária. A despeito de tal dispositivo estar sendo
inserido por meio de emenda parlamentar, informamos que ele não
gera aumento de despesa ao projeto, tendo em vista que o impacto
gerado pela criação dos dois cargos somado ao valor das respectivas
VTIs é inferior ao valor do cargo de Chefe de Núcleo, que está sendo
extinto.

A Emenda n2 30 altera, ainda, a denominação do cargo de

rÃ
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Secretário Particular do Governador para Secretário-Geral,
estabelecendo a remuneração e as prerrogativas, e também
transforma cargos da Advocacia-Geral do Estado. Deixamos de
acolher o dispositivo constante na emenda que cuida da
transformação de seis cargos de Advogado Regional Adjunto do
Estado, a que se refere a Lei Complementar n 2 83, de 2005, e da
lotação exclusiva de tais cargos nas unidades de execução da
Advocacia-Geral do Estado situadas fora da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Entendemos que a lotação exclusiva de tais cargos é
matéria afeta à organização da Advocacia-Geral e, dessa forma, deve
ser tratada em lei complementar, em atendimento ao disposto no art.
65, § 2, inciso IV, da Constituição do Estado. No tocante à
transformação de cargos, embora as Cartas da República e do Estado
não exijam que a matéria seja tratada em lei complementar, julgamos
mais oportuno, em observância ao princípio do paralelismo das
formas, que este tratamento seja adotado, uma vez que os cargos já
foram criados e transformados pela lei complementar que organiza a
Advocacia-Geral do Estado e por suas alterações. Ainda que exista
uma tese jurídica segundo a qual uma matéria de lei ordinária inserida
indevidamente em lei complementar possa ser alterada por lei
ordinária, preferimos adotar a tese mais conservadora, que impõe seja
uma lei complementar alterada por outra lei da mesma hierarquia.
Consideramos que, no caso concreto, esta tese trará maior segurança
jurídica para o ordenamento legislativo do Estado: informamos,
todavia, que tal dispositivo será deslocado para o Projeto de Lei
Complementar n2 6112005, que, entre outras matérias, trata da
organização da Advocacia-Geral do Estado.

Deixamos de acolher a Emenda n 2 24, que estabelece a
irretratabilidade de todas as opções facultadas em lei aos servidores
públicos das administrações públicas direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo estadual, salvo disposição legal em contrário. Tal
comando mostra-se desnecessário, considerando que as opções
conferidas aos servidores já são dotadas do caráter de
irretratabilidade, salvo se a lei dispuser em contrário. Assim, é mais
conveniente que cada diploma legal estabeleça a forma e os
requisitos que orientaram as opções dos servidores.
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Acolhemos ainda, por razões já expostas no corpo deste parecer, a
supressão dos arts. 13, 14 e 15 do projeto de lei em estudo, constante
na Emenda n 2 33, dispositivos que tratam da estrutura orgânica e de
cargos do lpsemg.

Acolhemos também sugestão de emenda do Governador que
propõe a supressão do nível l das carreiras de Analista Educacional,
Analista de Educação Básica e Analista de Gestão da Polícia Militar.
Acolhemos tal proposta, que valoriza os servidores, criando estímulo
positivo para as suas carreiras. Neste caso, consideramos necessária
também a alteração das respectivas leis que instituíram as tabelas de
vencimento de tais cargos e a previsão expressa de que os servidores
deverão ser posicionados nos novos níveis das tabelas.

Ressalte-se também que se faz necessário alterar o valor da VTI de
ingresso dos cargos acima citados, que estão previstos nos Anexos II
e VI da Lei n2 15.784. Tal mudança justifica-se, pois nesta lei está
previsto o ingresso somente no nível 1 para as carreiras de Analista de
Educação Básica e de Analista de Gestão da Polícia Militar. Para
essas duas carreiras, a VTI de ingresso tem o valor de R$333,36, com
vigência a partir de setembro de 2005, e de R$311,48, a partir de julho
de 2006.

Para a carreira de Analista Educacional, a Lei n 2 15.784 prevê a VTI
de ingresso apenas para o nível 1, no valor de R$375,78, a partir de
setembro de 2005, e de R$344,57 a partir de julho de 2006, para uma
carga horária de 40 horas semanais; todavia, a Lei n 2 15.293, de
2004, com as alterações instituídas pelas Leis n2s 15.784 e15.961,
ambas de 2005, estabeleceu o ingresso nos níveis 1, II e IV, com
carga horária de 40 horas.

Em face da supressão do nível 1 das carreiras mencionadas,
propostas pela emenda em comento, o valor do vencimento básico
inicial das carreiras citadas foi alterado, daí, a necessidade de alterar
os valores da VTI de ingresso prevista nos Anexos II e VI da Lei n2
15.784. Ademais, o conteúdo da Emenda n 2 18 perdeu a finalidade,
tendo em vista que o ingresso na carreira de Analista Educacional
passará a ocorrer nos níveis 1 e III da carreira e que a exigência do
exercício da função de Inspetor Escolar para o ingresso no nível II,
previsto na Emenda n Q 18, foi suprimida.
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Propomos, ainda, por meio do substitutivo, a supressão do art. 21 do
projeto, que autoriza a abertura de crédito especial para o
atendimento das despesas decorrentes das medidas nele previstas. A
esse propósito, temos a informar que a abertura de crédito adicional é
matéria de lei específica, sujeita a procedimento especial, de acordo
com os pressupostos constitucionais, notadamente o art. 166 da
Constituição Federal e o art. 160 da Constituição Estadual.

E oportuno informar que, visando a atender aos imperativos da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n 2 101, de 2000), o
Poder Executivo encaminhou a esta Casa relatório contendo a
repercussão financeira das medidas decorrentes das emendas
propostas. Nos termos do relatório o impacto financeiro anual
decorrente da diferença entre a criação e a extinção de cargos e
funções será da ordem de R$2.358.085,85.

Por fim, ressaltamos, mais uma vez, que todos os aprimoramentos
necessários e por nós apontados estão consolidados no Substitutivo
n2 1, apresentado a seguir, o qual traz também outras adequações
técnicas que aperfeiçoam o projeto pela ótica da técnica legislativa.
No tocante às alterações propostas pelo Poder Executivo, por meio
das 23 emendas propostas, informamos que elas foram acolhidas,
quase na totalidade, no referido substitutivo, ressalvadas as exceções
que ressaltamos no parecer. Da mesma forma, estão nele atendidas
as Emendas n 9' 2 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, e a Subemenda n Q 1, da Comissão de Administração Pública,
apresentada à Emenda n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

2.91612006 na forma do Substitutivo n 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição das Emendas nQs 6 a 10, 12, 18, 20, 24 e 30, apresentadas
em Plenário.

Se aprovado o Substitutivo n°1, ficam prejudicadas as Emendas n
1 a 5 da Comissão de Constituição e Justiça, a Subemenda n 2 1, da
Comissão de Administração Pública, à Emenda n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n 11, 13, 14 a 17, 19, 21 a 23,
25 a 29 e 31 a 33, apresentadas em Plenário.

SUBSTITUTIVO N°1



1108

Altera as Leis Delegadas n 0 49, de 2 de janeiro de 2003, n 1 63, n169
e n° 108, de 29 de janeiro de 2003, n°109, de 30 de janeiro de 2003,
as Leis n°6.762, de 23 de dezembro de 1975, n° 14.695, de 30 de
julho de 2003, n°15.293, de 5 de agosto de 2004, n°15.301, de 10 de
agosto de 2004, n° 15.462 e n° 15.463, de 13 de janeiro de 2005, n°
15.474, de 28 de janeiro de 2005, n°15.784, n°15.786, n°15.787 e n°
15.788, de 27 de outubro de 2005, n°15.961, de 30 de dezembro de
2005, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso VII do art. 2 0 da Lei Delegada n° 63, de 29 de

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.2°-( ... )
VII - desenvolver, orientar e implementar ações e políticas de

recursos humanos direcionadas ao recrutamento, qualificação,
avaliação e valorização do servidor público, bem como normatizar,
orientar, supervisionar e executar as atividades de perícia médica e
gerir a política de saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;".

Art. 2 0 - Fica acrescentada ao inciso VIII do art. 3 0 da Lei Delegada
n°63, de 2003, a seguinte alínea "e":

VIII -( ... )
e) Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde

Ocupacional;".
Art. 3 0 - A competência para executar as atividades de perícia

médica e de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais no
âmbito do Poder Executivo fica transferida do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg - para a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

§ 1°-O disposto no "caput" não se aplica:
- aos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig;
II - aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MO;
III - aos servidores do lpsemg;
IV - aos servidores de carreira da Polícia Civil, da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar.

rÁili
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§ 2° - As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional
executadas pelas entidades indicadas nos incisos 1, II e III do § 1
deste artigo obedecerão à orientação normativa da Superintendência
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag.

§ 3°- As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional dos
servidores de que trata o inciso IV do § 1 ° são de competência dos
respectivos órgãos.

Art. 4 0 - Ficam criados no quadro especial de cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, constante
no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos:

- três cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
II - dois cargos de Assessor Governamental, código MG-105,

símbolo 10/A:
III - seis cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
V - dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
VI - dois cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19,

símbolo AM-19;
VII - dez cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo

GF-01;
VIII - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45;
IX - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo

GF-09;
X - cinco cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-

18;
XI - um cargo de Diretor III, código MG-04, símbolo DR-04;
XII - dois cargos de Diretor de Programa, código MG-87, símbolo

AS-94;
XIII - dois cargos de Assessor III, código MG-24, símbolo AH-24;
XIV - um cargo de Assessor IV, código MG-09, símbolo AC-09.
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de

recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 29 de dezembro de 1987.

Art. 5 0 - Ficam extintos no quadro especial de cargos de provimento

rÀ- _
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em comissão da administração direta do Poder Executivo, constante
no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo
9/A;

II - dez cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
III - cinco cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
IV - quatro cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo

9/A;
V - cinco cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A.
Parágrafo único - A extinção dos cargos de que trata o "caput" deste

artigo se efetivará na data de publicação do decreto que os identificar.
Art. 6 0 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito

da administração direta do Poder Executivo:
- seis de Coordenador de Área, com valor correspondente a

R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro
centavos);

II - quatorze de Gerente de Área, com valor correspondente a
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

III - doze de Coordenador de Atividade Central, com valor
correspondente a R$1.151,14 (um mil cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos);

IV - sessenta e uma de Coordenador de Atividade Administrativa III,
com valor correspondente a R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais);

V - dez de Coordenador de Atividade Administrativa II, com valor
correspondente a R$500,00 (quinhentos reais);

VI - dez de Coordenador de Atividade Administrativa 1, com valor
correspondente a R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais);

VII - cinco de Supervisor Administrativo de Atividades de Perícia
Médica e Saúde Ocupacional, com valor correspondente a R$493,34
(quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

Parágrafo único - As funções gratificadas criadas no "caput" deste
artigo:

- serão exercidas preferencialmente por servidores graduados em
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nível superior de escolaridade;

II - não constituirão base de cálculo de qualquer outra vantagem
remuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição
Federal n° 19, de 4 de junho de 1998, nem se incorporarão, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor;

III - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo
dos servidores designados para exercê-las;

IV - terão a designação para o seu exercício realizada por ato do
Governador do Estado;

V - terão suas identificações e destinações fixadas em decreto.
Art. 7°- O valor das funções gratificadas criadas nos incisos 1, li e III

do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 2003, passa a ser:
- R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro

centavos), para a função gratificada de Gerente de Área;
II - R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro

centavos), para a função gratificada de Coordenador Regional;
III - R$1.151,14 (um mil cento e cinqüenta e um reais e quatorze

centavos), para a função gratificada de Coordenador de Atividade
Central.

Art. 8 0 - As classes de cargos de provimento em comissão de
Assessor-Chefe, códigos MG-24 e MG-09, símbolos AH-24 e AC-09,
constantes no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, passam a
denominar-se, respectivamente, Assessor III e Assessor IV, mantidas
a codificação e a remuneração.

Art. 9 0 - Ficam criados no Quadro Específico de Cargos de
Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda,
constante no Anexo 1 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975,
alterado pelo Anexo 1 da Lei Delegada n° 60, de 29 de janeiro de
2003, os seguintes cargos de recrutamento limitado:

- um cargo de Diretor 1, código DS-2, símbolo F-8, grau "B";
II - um cargo de Delegado Fiscal/1° nível, código CH-10, símbolo F-

7, grau B';
III - dois cargos de Coordenador de Fiscalização, código CH-20,

símbolo F-6, grau B';
IV - um cargo de Assessor II, código AS-2, símbolo F-7, grau "A';
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V - um cargo de Assessor 1, código AS-1, símbolo F-5, grau "B".
§ 1 ° - A identificação e a lotação dos cargos criados neste artigo

serão estabelecidas em decreto.
§ 20 - O Anexo 1 da Lei n°6.762, de 1975, alterado pelo Anexo 1 da

Lei Delegada n° 60, de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo 1
desta lei.

Art. 10 - O art. 21 da Lei Delegada n°49, de 2 de janeiro de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

"Art. 21 -
V - para Assuntos de Desenvolvimento Econômico.".
Art. 11 - O "caput" do art. 2 0 da Lei Delegada n°109, 30 de janeiro

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0 - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o
regime próprio de previdência nos termos da Lei Complementar n°64,
de 25 de março de 2002.".

Art. 12 - Ficam extintas dez funções gratificadas de Coordenador
Regional previstas no art. 8 0 da Lei Delegada n°109, de 2003.

Parágrafo único - A extinção das funções gratificadas a que se
refere o "caput" deste artigo se efetivará na data de publicação do
decreto que as identificar.

Art. 13 - As funções gratificadas de Coordenador Regional previstas
no art. 8 0 da Lei Delegada n°109, de 2003, passam a ser divididas de
acordo com as seguintes quantidades, níveis e valores:

- trinta e duas funções de Coordenador Regional 1, com valor de
R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais);

II - trinta e três funções de Coordenador Regional II, com valor de
R$1.312,00 (um mil trezentos e doze reais);

III - nove funções de Coordenador Regional III, com valor de
R$1.750,00 (um mil setecentos e cinqüenta reais).

§ 1 0 - O total de funções gratificadas de que trata este artigo será
distribuído de acordo com a classificação das unidades regionais do
lpsemg, da seguinte forma:

- Nível 1: agência, a que corresponde a função de Coordenador
Regional 1;
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II - Nível II: agência de grande porte e centro regional, a que
corresponde a função de Coordenador Regional II;

III - Nível III: centro regional de grande porte, a que corresponde a
função de Coordenador Regional III.

§ 2 0 - Poderá exercer a função gratificada de Coordenador Regional
II e III servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública

do Poder Executivo não pertencente ao quadro de pessoal do lpsemg
até o limite de 30% (trinta por cento) do total de funções previsto neste
artigo.

§ 3° As gratificações de que trata este artigo não constituirão base
de cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória nem se
incorporarão, para qualquer efeito, à remuneração ou ao provento do
servidor.

Art. 14 - O quantitativo das funções gratificadas do lpsemg por
unidade administrativa será estabelecido em decreto.

Art. 15 - Cabe ao Conselho Deliberativo do lpsemg fixar critérios
para criar, extinguir ou classificar agências e centros regionais nos
Municípios do Estado, estabelecendo os procedimentos necessários à
descentralização das atividades administrativas e da prestação de
serviços, tendo em vista a conveniência social, a demanda de serviços
e o interesse público.

Art. 16 - Fica alterada a forma de recrutamento dos seguintes cargos
de provimento em comissão, constantes no Anexo III da Lei n° 11.539,
de 22 de julho de 1994:

- de amplo para limitado, três cargos de Diretor de Biblioteca,
código DB-UM;

II - de limitado para amplo:
a) um cargo de Chefe de Divisão, código CI-UM;
b) um cargo de Chefe de Secretaria, código HS-UM;
c) um cargo de Chefe de Departamento, código CD-UM.
Parágrafo único - A identificação dos cargos alterados nos termos do

'caput' deste artigo será estabelecida em decreto.
Art. 17 - O parágrafo único do art. 125 da Lei n°15.961, de 30 de

dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 125 -( ... )
Parágrafo único - O reajuste a que se refere o "caput" deste artigo

rÁ
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não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
VTI - percebida pelo servidor.".

Art. 18 - Ficam transformados três cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída
pela Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrentes da
transformação de cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata o inciso 1 do art. 35 da referida lei, em três
cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída
pela Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput", o quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de
Assistente Administrativo da Defensoria Pública, constante no item 1.4
do Anexo 1 da Lei n° 15.301, de 2004, passa a ser de duzentos e
setenta e cinco.

Art. 19 - Fica transformado um cargo de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída
pela Lei n° 15.301, de 2004, decorrente da transformação de cargo da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata o ai. 48
da referida lei, em um cargo da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, instituída pela Lei n°14.695, de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput" o quantitativo de cargos e funções públicas da carreira de
Assistente Administrativo da Defensoria Pública, constante no item
IV.4 do Anexo IV da Lei n° 15.301, de 2004, passa a ser de quarenta e
seis.

Art. 20 - Os servidores de que tratam os ais. 18 e 19 serão
posicionados no nível 1, grau A, da estrutura da carreira de Agente de
Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n°14.695, de 2003.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao
servidor que passou para a inatividade em cargo da classe de Agente
de Segurança Penitenciário, de que trata o ai. 6 0 da Lei n°13.720, de
27 de setembro de 2000, lotado no quadro de pessoal da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, e transformado em cargo
da carreira de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, instituída pela Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de
2005, apenas para fins de percepção dos proventos de aposentadoria.
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Art. 21 -0 art. 5 0 da Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5°- Fica criada, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração
Penitenciária, a carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
composta por cinco mil e quatro cargos efetivos de Agente de
Segurança Penitenciário.

Parágrafo único - A carreira de que trata esta lei integra o Grupo de
Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.".

Art. 22 - Fica acrescentado o seguinte § 2 0 ao art. 1 ° da Lei n°
15.301, de 10 de agosto de 2004, passando seu parágrafo único a
vigorar como § 1

"Art. 1°-( ...)
§ 2 0 - Além das carreiras instituídas no "caput", integra o Grupo de

Atividades de Defesa Social do Poder Executivo a carreira de Agente
de Segurança Penitenciário, disciplinada pela Lei n°14.695, de 30 de
julho de 2003.".

Art. 23 - O valor da VTI do cargo de Procurador-Chefe constante no
item 111.14 do Anexo III da Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005,
passa a ser de R$292,97 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e
sete centavos).

Art. 24 - O valor da VTI do cargode Procurador-Chefe constante no
item 111.15 do Anexo III da Lei n° 15.787, de 2005, passa a ser de
R$414,23 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

Art. 25 - O símbolo do cargo de provimento em comissão de
Capelão, constante no Anexo II e na alínea "p" do inciso VI do art. 1
do Decreto n° 17.826, de 2 de abril de 1976, fica alterado de PC-3
para PC-6, retroagindo os efeitos da referida alteração à data de
publicação da Lei n°15.787, de 2005.

Art. 26 - Ficam acrescentados os seguintes arts. 8°-D e 8°-E à Lei nc
15.301, de 10 de agosto de 2004:

"Art. 8°-D - São de provimento em comissão os cargos de Diretor de
Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, com um quantitativc
de trinta cargos.

Parágrafo único - O cargo de Diretor de Escola do Colégic
Tiradentes da Polícia Militar, com carga horária de quarenta horas

rCkA



1116

semanais, será exercido em regime de dedicação exclusiva por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de
função pública das carreiras de Professor de Educação Básica da
Polícia Militar e de Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.

Art. 8°- E - A função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar será exercida por servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou detentor de função pública das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e de Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar; com carga horária de vinte e quatro horas
semanais.

Parágrafo único - O Especialista em Educação Básica da Polícia
Militar no exercício da função de Vice-Diretor complementará a carga
horária de quarenta horas semanais, quando for o caso, no
desempenho de sua especialidade, hipótese em que não fará jus ao
acúmulo de gratificações.".

Art. 27 - Aplica-se à remuneração do cargo de Diretor de Escola do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da Lei n°
15.301, de 2004, o disposto no "caput" do art. 5 0 da Lei n°10.797, de
7 de julho de 1992, alterado pelos arts. 8 0 da Lei n° 11.091, de 4 de
maio de 1993, e 10 da Lei n° 11.114, de 16 de junho de 1993; nos
2 0 e 3 0 do art. 5 0 da Lei n° 10.797, de 1992; no art. 48 da Lei n°
15.788, de 27 de outubro de 2005; no item 1.3.1 do Anexo 1 da Lei n°
15.787, de 2005, e no art. 127 da Lei n°15.961, de 30 de dezembro
de 2005, retroagindo seus efeitos a 1 °	janeiro de 2006.

Art. 28 - O Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar fará
jus à gratificação de função prevista no art. 7 0 da Lei n° 11.091, de
1993, alterada pelo art. 10 da Lei n°11.114, de 1993.

Art. 29 - O inciso III do art. 10 da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de
2005, acrescentado pelo art. 69 da Lei n° 15.961, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 - ( ... )
III - para a carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, na

função de Arquiteto, Arqueólogo, Historiador, Geógrafo ou Geólogo:
a) graduação, para ingresso no nível 1;
b) graduação acumulada com pós-graduação "lato sensu", para

ingresso no nível IV;
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c) graduação acumulada com pós-graduação "stricto sensu", para
ingresso no nível V.".

Art. 30 - O parágrafo único do art. 22 da Lei n° 15.293, de 5 de
agosto de 2004, acrescentado pelo art. 27 da Lei n°15.961, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22-
Parágrafo único - Poderá ser aplicado fator de redução ou

supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, nos termos de decreto, após aprovação da
Câmara de Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
para os servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica que
comprovarem, mediante certificação, ter exercido por no mínimo três
anos o cargo de Diretor de Escola.".

Art. 31 - Aplica-se aos servidores que passaram para a inatividade
em cargos de provimento efetivo transformados em cargos da carreira
de Auxiliar Geral de Seguridade Social, instituída pela Lei n° 15.465,
de 13 de janeiro de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, com carga
horária de trabalho de quarenta horas semanais, a tabela de
vencimento básico constante no item V.2.1 do Anexo V da Lei n°
15.961, de 2005.

Art. 32-O art. 59 da Lei n°15.788, de 27 de outubro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 - O servidor do Poder Executivo poderá optar pela jornada
de quarenta horas semanais, ficando a opção condicionada:

- à aprovação da Câmara de Coordenação-Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, nos termos de regulamento;

II - à existência de tabela para jornada de quarenta horas.".
Art. 33 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Esportes na

coluna "Classe" da Tabela 11.1 do Anexo II da Lei n°15.301, de 10 de
agosto de 2004, na linha de correlação correspondente à carreira de
Analista Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Art. 34 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação
Social no quadro "Situação anterior à publicação desta lei" da Tabela
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IV.1.3 do Anexo IV da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, na
linha de correlação correspondente à carreira de Gestor em Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior - Sectes.

Art. 35 - Ficam incluídas as seguintes classes de cargos na coluna
"Classe" da Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.468, de 13 de
janeiro de 2005, na linha de correlação correspondente à carreira de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento:

- Analista de Comunicação Social, na linha correspondente à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - Analista de Planejamento e Analista de Obras Públicas, na linha
correspondente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana.

Art. 36 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação
Social na coluna "Classe" da Tabela IV.7 do Anexo IV da Lei n°
15.468, de 2005, na linha de correlação correspondente à carreira de
Analista de Desenvolvimento Econômico Social do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Art. 37 - Ficam incluídas as classes de cargo de Analista de
Educação e de Analista da Justiça na coluna 'Classe" da Tabela IV.2
do Anexo IV da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, na linha de
correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art. 38 - Fica incluída a classe de cargo de Técnico de Cerimonial na
coluna "Classe" da Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n° 15.470, de
2005, na linha de correlação correspondente à carreira de Agente
Governamental da Secretaria de Estado de Governo - Segov.

Art. 39 - Fica incluída a classe de cargo de Analista do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente na coluna "Classe" da
Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005,
na linha de correlação correspondente à carreira de Analista
Fazendário de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF.

Art. 40 - O inciso IV do art. 21 da Lei n°15.784, de 27 de outubro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do § 2 0 e passando seu parágrafo único a vigorar como §

rÃ"_ -
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1 °, com a seguinte redação:
"Art. 21 -
IV - o Professor de Educação Básica - PEB -, o Especialista em

Educação Básica e o Analista Educacional no exercício da função de
inspeção escolar, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
o Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, à gratificação
prevista no parágrafo único do ai. 151 da Lei n° 7.109, de 13 de
outubro de 1977, e alterações posteriores;

§ 1 ° - Será incorporado à VTI do Professor de Educação Básica -
PEB -, do Especialista em Educação Básica, do Analista Educacional
no exercício da função de inspeção escolar, do Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e do Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar o valor da gratificação de que trata o
parágrafo único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977, na hipótese de o
servidor por ela beneficiado ser promovido ao nível da carreira com
exigência de escolaridade equivalente à que ensejou a percepção da
gratificação.

§ 2 0 - Em decorrência da incorporação a que se refere o § 1°, o
servidor deixará de perceber a gratificação de que trata o parágrafo
único do ai. 151 da Lei n°7.109, de 1977.".

Art. 41 - Ficam criados dez cargos de provimento efetivo da carreira
de Auxiliar da Indústria Gráfica, instituída pela Lei n° 15.470, de 13 de
janeiro de 2005, lotados na Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - A identificação dos cargos de que trata o "caput"
deste artigo será estabelecida em decreto.

Art. 42 - A quantidade de cargos da carreira de Auxiliar da Indústria
Gráfica, constante no item 1.3.5 do Anexo 1 da Lei n° 15.470, de 2005,
passa a ser de trinta e quatro.

Art. 43-A alínea "e" do inciso IV do § 1 0 do ai. 13 da Lei n°15.474,
de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação,
ficando acrescentadas ao mesmo inciso as alíneas "f" e "g":

"Artl3-(...)

rs
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e) proibição de designação de servidor público proprietário,
administrador, quotista, sócio ou dirigente de empresa ou instituição
prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao Sistema único de
Saúde - SUS -;

f) proibição de designação de servidor público empregado de
empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens
ao SUS, quando se tratar de designação para as áreas de vigilância
sanitária e vigilância epidemiológica e ambiental;

g) proibição de que servidor designado como autoridade sanitária na
área de auditoria assistencial exerça a função em empresa ou
instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na
qual seja empregado.".

Art. 44-O art. 19 da Lei n°15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 - A Gratificação de Função de Regulação de Assistência à
Saúde - GFRAS -, o Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária -
PPVS -' o Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental - PPVEA - e o Prêmio de Produtividade de Auditoria do
SUS - PPAUD - não se incorporam à remuneração nem aos proventos
de aposentadoria ou pensão do servidor, não servindo de base de
cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a contribuição à
seguridade social.

Parágrafo único - A GFRAS será base de cálculo para a concessão
de férias e do décimo terceiro salário.".

Art. 45-O inciso lido art. 11 da Lei n°15.462, de 13 de janeiro de
2005, com a redação dada pelo art. 25 da Lei n° 15.786, de 27 de
outubro de 2005, fica acrescido da alínea "c", e sua alínea "b" passa a
vigorar com a seguinte redação:

"ArLll-(...)
II - ( ... )
b) pós-graduação 'lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu " , paraingresso no nível IV;".
Art. 46 - Fica acrescentado à Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de

2005, o seguinte art. 43-A:
"Art. 43-A - Os professores inativos do extinto Curso de Pedagogia

do Instituto de Educação de Minas Gerais, de que trata a Lei n°9.41 3,
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de 2 de julho de 1987, lotados na Secretaria de Estado de Educação
serão enquadrados na estrutura da carreira de Professor de Educação
Superior da Uemg, na forma da correlação constante no Anexo IV
desta lei.".

Art. 47 - Ficam acrescidas na coluna "Classe" da Tabela IV.1.1 do
Anexo IV da Lei n°15.463, de 13 de janeiro de 2005, a classe "PS1",
após a classe "Professor Auxiliar", lotado na Uemg, a classe "PS2",
após a classe "Professor Assistente", lotado na Uemg, e a classe
"P53" após a classe "Professor Adjunto", lotado na Uemg.

Art. 48 - Fica acrescentado à Lei n° 15.784, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 47-A:

"Art. 47-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 19 e 47.".

Art. 49 - Fica acrescentado à Lei n° 15.785, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 18-A:

"Art. 18-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos aIs. 16 e 18.".

AI. 50 - Fica acrescentado à Lei n° 15.786, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 18-A:

"Art. 18-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos aIs. 16 e 18.".

Art. 51 - Fica acrescentado à Lei n°15.961, de 30 de dezembro de
2005, o seguinte art. 22-A:

"Art. 22-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 11 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 20 e 22.".

Art. 52 - A progressão e a promoção em carreira do Poder Executivo
não se acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de
desempenho forem completados simultaneamente para ambas,
prevalecendo, neste caso, a promoção.

Art. 53 - O cargo de Secretário Particular do Governador, código
MG-52, símbolo SP-01, constante no Anexo da Lei Delegada n°108,
de 2003, passa a denominar-se Secretário-Geral, código MG-106,
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com remuneração mensal composta de vencimento, no valor de
R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinqüenta reais), e representação,
no valor de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinqüenta reais),
totalizando R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - O cargo de Secretário-Geral tem as prerrogativas
de Secretário de Estado.
- Art. 54 - Fica extinta a função gratificada de Gestão do Sistema
único de Saúde do Estado, criada pelo art. 5 0 da Lei n°11.103, de 28
de maio de 1993.

Art. 55 - Ficam extintas três funções gratificadas de Supervisor de
Atividade Administrativa, de que trata o art. 10, inciso V, da Lei
Delegada n°108, de 2003.

Parágrafo único - A extinção das funções gratificadas de que trata o
"caput" deste artigo se efetivará na data de publicação do decreto que
as identificar.

Art. 56 - Fica acrescentado ao art. 3 1 da Lei Delegada n° 55, de 29
de janeiro de 2003, o seguinte inciso XI:

Xl - Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário.".
Art. 57 - Fica acrescentado o seguinte inciso XII ao art. 5 0 da Lei n°

15.298, de 6 de agosto de 2004:
"Art.5°-( ... )
XII - Auditoria Setorial.".
Art. 58 - Ficam criadas sete funções gratificadas de nível hierárquico

intermediário, destinadas à Fundação João Pinheiro, com valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento do grau A
da referência V do Anexo III da Lei n° 10.324, de 20 de dezembro de
1990.

§ 1 ° - As funções gratificadas criadas no "caput" deste artigo serão
identificadas em decreto.

§ 2° - A designação e a dispensa do exercício da função gratificada
de que trata este artigo dar-se-ão por ato do Presidente da Fundação
João Pinheiro.

Art. 59 - Ficam criados, no Anexo VIII da Lei n° 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n°98, de 29 de janeiro de
2003, os seguintes cargos de provimento em comissão:
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- um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico fixado
de acordo com o art. 50 da Lei n°11.728, de 30 de dezembro de 1994,
com fator de ajustamento 1,66552;

II - dois cargos de Assessor, com vencimento básico fixado de
acordo com o art. 5 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de
ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 29 de dezembro de 1987.

Art. 60 - Fica acrescentado, na tabela constante no item 111.15 do
Anexo III da Lei n° 15.787, de 2005, o cargo de Assessor, com fator
de ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Art. 61 - Fica criada uma função gratificada de Gerência de Ensino à
Distância, destinada à Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - Utramig -, com valor correspondente a 30% (trinta por
cento) do vencimento básico do cargo efetivo do servidor designado
para seu exercício, de acordo com o art. 2 0 da Lei n°11.174, de 3 de
agosto de 1993.

§ 1 ° - A função gratificada criada no "caput" deste artigo será
identificada em decreto.

§ 2 0 - A designação e a dispensa do exercício da função gratificada
de que trata este artigo dar-se-á por ato do Presidente da Utramig.

Art. 62 - O inciso III do art. 3 0 da Lei Delegada n° 98, de 29 de
janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
e) Diretoria de Ensino e Pesquisa;
f) Diretoria de Qualificação e Especialização.".
Art. 63 - O inciso III do art. 3 0 da Lei Delegada n° 69, de 29 de

w y
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janeiro de 2003, fica acrescido da seguinte alínea "e":
"Art.3°-(...)
III - ( ... )
e) Diretoria de Promoção e Extensão Cultural.".
Art. 64 - Ficam criados, no Anexo VII da Lei n° 10.623, de 16 de

janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n° 69, de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Diretor, com vencimento básico fixado de: acordo
com o art. 5° da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de ajustamento
1,20286;

II - três cargos de Assessor, com vencimento básico fixado de
acordo com o art. 5 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de
ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 1987.

Art. 65 - Fica acrescentado, na tabela constante no item 111.2 do
Anexo III da Lei n° 15.787, de 2005, o cargo de Assessor, com fator
de ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$42-1,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Art. 66 - Ficam criados, no quadro de cargos de provimento em
comissão da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, os seguintes cargos,
destinados à sua estrutura intermediária:

- oito cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico de
R$1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais);

II - oito cargos de Assessor-Chefe, com vencimento básico de
R$1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais).

§ 1 ° - A codificação, a identificação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530, de 1987.

§ 2 0 - Os cargos criados neste artigo não fazem jus à percepção da
VTI, de que trata a Lei n°15.787, de 2005.

Art. 67 - Ficam criados, no Anexo II da Lei n° 11.171, de 29 de julho
de 1993, alterado pelo Anexo VIII da Lei n°11.660, de 2 de dezembro
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de 1994, dois cargos de Assistente de Gabinete, de provimento em
comissão da estrutura intermediária da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais -
Hemominas -, nível 7, grau G, com vencimento fixado nos termos dos
Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998.

§ l - Os cargos criados por este artigo fazem jus à percepção da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei &
15.787, de 2005, no valor de R$122,50 (cento e vinte e dois reais e
cinqüenta centavos), e terão carga horária de trinta horas semanais.

§ 2 - A codificação, a identificação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n 0 9.530, de 1987.

Art. 68- Fica extinto, no Anexo II da Lei n° 11.171, de 1993, alterado
pelo Anexo VIII da Lei n° 11.660, de 1994, um cargo de Chefe de
Seção, nível 11, grau B, com vencimento fixado nos termos dos
Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada n°39, de 1998, e modificações
posteriores.

Parágrafo único - A extinção do cargo de que trata este artigo se
efetivará na data de publicação do decreto que o identificar.

Art. 69-O art. 6 0 da Lei Delegada n°108, de 2003, fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art.6°-( ... )
Parágrafo único - O cargo de Chefe de Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília tem as prerrogativas,
vantagens e representação de Secretário de Estado.".

Art. 70 - Após a conclusão do estágio probatório, considerado apto o
servidor a que se referem o art. 11 da Lei n°15.784, de 2005, o art. 13
da Lei n°15.785, de 2005, o art. 11 da Lei n°15.786, de 27 de 2005, e
o art. 15 da Lei n° 15.961, de 2005, será posicionado no grau
imediatamente subseqüente àquele em que estiver posicionado.

Art. 71 - O item 111.4 do Anexo III da Lei n°15.787, de 27 de outubro
de 2005, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II
desta lei.

Parágrafo único - Os efeitos decorrentes das alterações de que trata
o "caput" deste artigo são retroativos a 1 ° de janeiro de 2006.

Art. 72 - Ficam criados, no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003,
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quatro cargos de Coordenador Institucional, código MG-108, símbolo
AS-58.

§ 1 ° - Os cargos criados no "caput" deste artigo são de livre
nomeação e exoneração do Governador do Estado.

§ 2 0 - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n 1 9.530, de 1987.

Art. 73 - Fica suprimido, nas tabelas constantes nos itens 1.3 e 1.6 do
Anexo 1 da Lei n° 15.293, de 2004, no item 1.3, do Anexo 1 da Lei n°
15.301, de 2004, e nos itens 1.3 e 1.4 do Anexo 1 e V.3 do Anexo V da
Lei n° 15.784, de 2005, o nível 1 das carreiras de Analista de
Educação Básica, de Analista Educacional e de Analista de Gestão da
Polícia Militar, passando o nível II a vigorar como nível 1, o nível III,
como nível II, o nível IV, como nível III e o nível V, como nível IV.

Parágrafo único - O Poder Executivo adotará as medidas
necessárias para o reposicionamento dos servidores das carreiras a
que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 74 - O valor da VTI do servidor que ingressar na carreira de
Analista de Educação Básica entre 1 ° de setembro de 2005 e 30 de
junho de 2006, constante no item 11.1.3 do Anexo II da Lei n 15.784,
de 2005, referente à carga horária de trinta horas, passa a ser de
Fl$240,48 (duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Art. 75 - O valor da Vi] do servidor que ingressar na carreira de
Analista Educacional entre 1 ° de setembro de 2005 e 30 de junho de
2006, constante no item 11.1.4 do Anexo II da Lei n°15.784, de 2005,
referente à carga horária de quarenta horas, passa a ser de R$238,45
(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 76 - O valor da VTI do servidor que ingressar na carreira de
Analista de Gestão da Polícia Militar entre 1 ° de setembro de 2005 e
30 de junho de 2006, constante no item Vl.1.3 do Anexo VI da Lei n°
15.784, de 2005, passa a ser de R$240,48 (duzentos e quarenta reais
e quarenta e oito centavos).

Art. 77 - Os itens 11.2.3 e 11.2.4 do Anexo II e Vl.2.3 do Anexo VI da
Lei n°15.784, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

- "11.2.3- Analista de Educação Básica:
Nível 1 - Superior -30 horas: R$21 5,00";
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II - 11.2.4 - Analista Educacional:
Nível 1 - Superior - 40 horas: R$200,37";
III - "Vl.2.3 - Analista de Gestão da Polícia Militar:
Nível 1 - Superior - 30 horas: R$215,00".
Art. 78 - O inciso VI do art. 12 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - ( ... )
VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação de nível superior, com graduação específica ou com

licenciatura, nos termos do edital, e registro no órgão de classe,
quando este for exigido por lei, para exercer atribuições técnico-
administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua formação
profissional, para ingresso no nível 1;

b) formação de nível superior, com graduação específica ou com
licenciatura, acumulada com mestrado em educação ou área afim, nos
termos do edital, e registro no órgão de classe, quando este for
exigido por lei, para exercer atribuições técnico-administrativas e
técnico-pedagógicas na área de sua formação profissional ou em área
afim, para ingresso no nível III;".	-

Art. 79 - Os ocupantes do cargo de Gerente de Núcleo, criado pelo
inciso li do ai. 4 0 da Lei n° 15.972, de 12 de janeiro de 2006,
pertencente ao quadro de cargos de provimento em comissão do
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - Igam -, farão jus ao
recebimento da VTI, de que trata a Lei n° 15.787, de 2005, com o
valor de R$1106,50 (cento e seis reais e cinqüenta centavos), retroativo
a 10 de março de 2006.

Art. 80 - Fica acrescentado na tabela constante no item 11.7 do
Anexo II da Lei n° 15.787, de 2005, o cargo de Gerente de Núcleo,
com símbolo de vencimento 14-C e VTI no valor de R$106,50 (cento e
seis reais e cinqüenta centavos).

Art. 81 - O "caput" e o § 2° do art. 9 0 da Lei n°11.258, de 28 de
outubro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9°- Compõem o Conselho Curador:
- o Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - lepha-MG -, membro nato e seu
Presidente;

rs
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II - o Secretário de Estado de Cultura, membro nato e seu Secretário
Executivo;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior;

V - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

VI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico;

VII - um representante da Advocacia-Geral do Estado de Minas
Gerais;

VIII - um representante dos servidores do lepha-MG;
IX - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG -;
X - um representante da Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -;
XI - onze representantes de entidades e associações da sociedade

civil com atuação na área de competência afeta ao Conselho,
escolhidos na forma de regulamento.

§ 2 - Os representantes das instituições a que se reterem os incisos
III a X, e seus respectivos suplentes, serão por elas indicados.".

Art. 82 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 83 - Ficam revogados:

- o art. 6 0 da Lei Delegada n°63, de 2003;
II - o art. 10 da Lei Delegada n°109, de 2003;
III - no item 11.1.3 do Anexo II da Lei n° 15.784, de 2005, o item

referente à carga horária de quarenta horas;
IV - no item 11.1.4 do Anexo II da Lei n° 15.784, de 2005, o item

referente à carga horária de trinta horas.
Anexo 1

(a que se refere o § 2 0 do ad. 9 0 da Lei n°, de de de 2006)
"Anexo 1

(a que se refere o art. 12 da Lei n°6.762, de 23 de dezembro de 1975)

Ã 1
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* A tabela referente a Secretaria de Estado de Fazenda do Quadro
Específico de Cargos de Provimento em Comissão foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 24.5.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 71 da Lei n°, de de de 2006)

"Anexo III
(a que se refere o art. 7° da Lei n°15.787, de 27 de outubro de 2005)
1e A tabela referente ao III. 4 - (...) foi publicada no "Diário do

Legislativa" de 24.5.2006.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Ricardo

Duarte - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 379 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/5/2006
Presidência do Deputado Luiz Fernando Faria e das Deputadas Maria

Olívia e Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n 2 593/2006
(encaminha o Projeto de Lei n Q 3.316/2006), do Governador do
Estado - Ofícios e cartão - V Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.317 a
3.327/2006 - Requerimentos n 2s 6.613 a 6.619/2006 - Requerimento
da Comissão de Meio Ambiente - Comunicações: Comunicação do
Deputado Djalma Diniz - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Jô Moraes e dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Jésus Lima
e Miguel Martini - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Fabim Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima -
Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura	 -
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - As 14h14min, a

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

1 2 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Leonardo Quintão, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Sebastião Costa, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 9 593/2006
Belo Horizonte, 19 de maio 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 Or. Sebastião Silvério de Faria", à Escola
Estadual localizada no Município de Patos de Minas.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Dr. Sebastião Silvério de Faria, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade daquele Município, especialmente como patrono de
causa dos pobres, conforme justificativa da Secretária de Estado de
Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Hugo Bengtsson Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça, no

exercício do cargo de Governador do Estado de Minas Gerais.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Dr. Sebastião Silvério de Faria à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada no
Presídio Sebastião Satiro/PRSS, situada na R. Ipatinga, & 320, Setor
Industrial II, no Município de Patos de Minas.

Sebastião Silvério de Faria, natural de São Gonçalo do Abaeté, filho
de Maria Lorenço de Faria e Arlindo Silvério Xavier, casado com a
Sra. Terezinha Borges Silvério, com quem teve 07 filhos.

Formado em Direito pela UFMG em 1960, ex-prefeito de Patos de
Minas, militou como advogado na Comarca de Patos de Minas por 43
anos, sendo um dos ícones da advocacia em Patos de Minas,

rs
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assistindo a muitos pobres gratuitamente, antes e depois da criação
da Defensoria Pública, no Juízo Criminal, inclusive em Tribunais do
Júri e no Juíza Cível.

O homenageado nasceu em 14103/1935 e faleceu em 08/04/2003.
Cumpre registrar que, no município de Fatos de Minas não existe

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

Mediante do exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei n 9. 13.408, de
21112/1999, 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 Finto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI N 2 3.316/2006
Dá a denominação de Escola Estadual Dr. Sebastião Silvério de

Faria à Escola Estadual localizada no Município de Fatos de Minas.
Art. 12 - A Escola Estadual localizada no Presídio Sebastião

Satiro /PRSS, situada na Rua Ipatinga, n° 320, Setor Industrial II, no
Município de Fatos de Minas, passa a denominar-se "Escola Estadual
Dr. Sebastião Silvério de Faria".

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.
OFICIOS

Do Sr. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.975/2006, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Marcos Vinicios Vilaça, Presidente da 1 Câmara do Tribunal
de Contas da União, encaminhando cópia de pronunciamento feito
pela Presidência, em 9/5/2006, manifestando pesar pelo falecimento
do Ministro Olavo Drummond.

Do Sr. Londres Machado, Presidente da Assembléia Legislativa de

rÃT'
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Mato Grosso do Sul, agradecendo a participação de integrantes da
Escola do Legislativo desta Casa no VII Encontro da Associação
Brasileira das Escolas do Legislativo - Abel -, realizado no período de
26 a 29 de abril, em Campo Grande.

Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, comunicando a liberação da 3 parcela, no valor de
R$17.600.600,00, relativa ao Convênio n 2 020/2005, firmado entre o
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Estado,
para o Programa do Leite. (- 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. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
relatório de investimento em obras realizadas pelo Estado no período
de janeiro a março de 2006. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg, agradecendo o
convite e informando da impossibilidade de participar de audiência
pública para debater a situação dos professores designados dessa
Universidade. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento & 6.306/2006, da
Comissão Especial do Cooperativismo.

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, indicando
o Sr. Charles Simão Filho e a Sra. Lúcia Elisa Prado Moreira Carré
para representar essa Fundação em reunião nesta Casa, a convite da
Comissão de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do lter-MG,
encaminhando relação nominal, localização, Município e área dos
processos de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas que
resultam de estudos realizados por esse Instituto. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Unias Silva, Desembargador, encaminhando cópia de circular
subscrita pelo Sr. José Donizete Corrêa, Oficial de Justiça da
Comarca de Três Corações, e outros, em que solicitam seja elaborada
proposta de emenda à Constituição que crie um quadro que absorva
os funcionários atualmente detentores de função pública. (- Anexe-se
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à Proposta de Emenda à Constituição n Q 2/2003.)
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),

encaminhando pareceres em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça referentes aos Projetos de Lei n 2s 2.443/2005,
3.085, 3.077, 3.117 e 3.151/2006. (- Anexem-se aos respectivos
projetos.)

Do Sr. Marconi Moura de Lima, Vereador à Câmara Municipal de
Cidade Ocidental (GO), encaminhando cópia de requerimento em que
solicita ao Ministro da Educação seja implantada a Universidade
Federal da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do
Distrito Federal - Ufride. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil, encaminhando informações em atenção ao Requerimento nQ
5.533/2005, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(2), encaminhando dados referentes a 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. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (2), informando a
liberação de recursos que menciona 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. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador, prestando informações relativas ao Requerimento n
6.403/2006, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Da Sra. Marilane Cavalcanti, Chefe de Assessoria Parlamentar do
Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao
Requerimento n 9 6.337/2006, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Paulo Roberto Teixeira Guerra, Gerente da GTES/GEFIN/GF
do BNDES, informando da liberação de recursos no valor de
R$3.000.0000 para a Secretaria de Fazenda, relativa ao Contrato n2
2222231. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

y 'a
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Da Sra. Valéria Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Gabinete do Ministro da Agricultura, em atenção a requerimento da
Comissão de Política Agropecuária encaminhado pelo Ofício n2
383/2006ISGM, encaminhando nota técnica referente ao assunto
objeto desse requerimento.

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, encaminhando a
Carta de Campo Grande, decorrente do VII Encontro dessa
Associação.

Do Sr. Arnaldo Silva Junior, Presidente do Instituto de Direito Público
do Triângulo e Alto Paranaíba, agradecendo o apoio desta Casa à
realização da Fenap 2005.

Do Sr. Alexandre Gualberto Farah, dando ciência do início das
atividades do Projeto Comvidha. (- A Comissão de Saúde.)

Da Sra. Raquel Augusto, encaminhando cópia da Carta de
Diamantina. (- A Comissão de Turismo.)

CARTÃO
Do Sr. lbrahim Abi-Ackel, Secretário de Defesa Social,

encaminhando o Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais
2005, organizado por essa Secretaria em parceria com a Fundação
João Pinheiro. (- As Comissões de Segurança Pública e de Direitos
Humanos.)

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N Q 3.31 7/2006
Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinas de

catapora para as crianças de até 14 anos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Estado oferecerá, gratuitamente, vacina de catapora para

crianças de até 14 anos.
Art. 2 - Na vacinação serão observadas:

- a certidão de nascimento do menor.

Lei
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II - realização direta pelo Estado ou pelo Município interessado;
Art. 32 - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei

serão providos por:
- receita consignada no orçamento do Estado;

II - outras fontes.
Art. 4 - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de trinta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A catapora é uma doença infecciosa causada pelo vírus

varicela-zoster. Altamente contagiosa e geralmente benigna, era uma
das doenças mais comuns da infância antes do advento da vacina.

Uma vez adquirido o vírus, a pessoa fica imune por toda a vida,
porém, ele permanece no organismo e, futuramente, pode provocar
uma doença conhecida como herpes-zoster, também conhecida por
cobreiro.

Os primeiros sintomas são febre entre 37, 5° e 39, 5°, mal-estar,
inapetência, dor de cabeça, cansaço. De 24 a 48 horas mais tarde,
surgem lesões de pele caracterizadas por manchas avermelhadas que
dão lugar a pequenas bolhas ou vesículas cheias de líquido que
posteriormente formarão crostas e que provocarão muita coceira.

A transmissão do vírus da catapora ocorre por contato direto através
da saliva ou de secreções respiratórias da pessoa infectada, ou por
contato com o líquido do interior das vesículas.

O período de incubação dura em média 15 dias e a recuperação
completa ocorre de sete a dez dias depois do aparecimento dos
sintomas.

No entanto, inúmeras crianças no Estado de Minas Gerais não
recebem a vacina, pois o Estado não a disponibiliza de forma gratuita.

Diante disso, faz-se necessário que o Estado, por questões de
saúde pública disponibilize a vacina da catapora para todas as
crianças de Minas Gerais.

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

rs
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PROJETO DE LEI N 9 3.318/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa de Vítimas de

Erros Médicos, Odontológicos, de Advogados e de Funcionários
Públicos Municipais, Estaduais e Federais do Estado de Minas
Gerais - Amem -, no Município de Coronel Fabriciano.

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

de Vítimas de Erros Médicos, Odontológicos, de Advogados e de
Funcionários Públicos Municipais, Estaduais e Federais do Estado de
Minas Gerais - Amem -, no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Fundada em 7/9/2002, a Associação de Defesa de

Vítimas de Erros Médicos, Odontológicos, de Advogados e de
Funcionários Públicos Municipais, Estaduais e Federais do Estado de
Minas Gerais - Amem - é uma entidade civil sem fins lucrativos que
tem como objetivo principal o de representar e defender os interesses
dos sócios perante os poderes públicos federal, estadual, municipal e
entidades privadas, no que se relaciona direta ou indiretamente com a
saúde, a educação, a cultura, o transporte, a habitação, o urbanismo,
a segurança, etc.

Para isso, a Associação luta com muita dificuldade e conta com o
abnegado esforço de seus Diretores. Tem buscado desenvolver suas
atividades de forma a propiciar aos seus associados melhores
condições de trabalho.

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.319/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

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

ÃT
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Amigos dos Excepcionais de Diamantina.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: A Apae de Diamantina promove a melhoria da

qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Promove e estimula a realização de programas de atendimento à
pessoa portadora de deficiência, desde os de prevenção até os de
amparo ao idoso. Presta serviços gratuitos permanentes, sem
nenhuma discriminação de clientela, na área específica de
atendimento, àqueles que deles necessitarem.

- 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 3.320/2006
Declara de utilidade pública a Associação Feminina e Comunitária

Santantonense, com sede no Município de Santo Antônio do Jacinto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade publica a Associação Feminina e

Comunitária Santantonense.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: A Associação Feminina e Comunitária Santantonense

realiza, entre outras iniciativas, importante trabalho assistencial no
Município de Santo Antônio do Jacinto, com vistas à saúde, à
segurança, à proteção, à educação e à valorização do público
feminino.

Trata-se de trabalho pioneiro nessa região, que tem auxiliado a
população, em sua maioria formada por mulheres carentes.

São de estimado valor os serviços que a Associação tem realizado a
tantas mulheres realmente necessitadas; além disso, ela apresenta
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade publica
estadual, razão pela qual contamos com o apoio de nossos ilustres
pares à aprovação deste projeto de lei.
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- 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 3.321/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Chapada Gaúcha, com sede no Município de Chapada
Gaúcha.

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

de Segurança Pública de Chapada Gaúcha, com sede no Município
de Chapada Gaúcha.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Elbe Brandão
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do

Município de Chapada Gaúcha presta relevantes serviços a toda a
comunidade. Constitui-se em canal privilegiado, pelo qual as
autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social locais
auscultarão a comunidade, contribuindo para que as instituições
estaduais operem em vista dos cidadãos e da comunidade. Propõe
aos órgãos de segurança em sua área de atuação a definição de
prioridades de segurança pública.

Tem também como função promover palestras, conferências, fóruns
de debates e implantar programas de instrução e divulgação de ações
e autodefesa nas comunidades, estabelecendo parcerias, visando aos
projetos e ás campanhas educativas de interesse da segurança
pública.

São de inestimável valor os serviços que o Conselho tem prestado a
toda a comunidade do Município de Chapada Gaúcha.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.322/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
ltaúna imóvel de propriedade do Estado na Vila Nogueira Machado,
com área correspondente a 8.340,00m 2 (oito mil, trezentos e quarenta
metros quadrados), devidamente registrado sob o n 2 2.705, no Livro 2-
1, a fis. 005, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
ltaúna, em 30/11/77, constando a averbação 001 sobre a construção
de um prédio destinado ao Centro Social Urbano de ltaúna, com área
constituída de 586,30m 2 (quinhentos e oitenta e seis vírgula trinta
metros quadrados).

Parágrafo único - A doação do imóvel de que trata o "caput" deste
artigo destina-se a dar prosseguimento ao funcionamento do Centro
Comunitário da região, mantido pela Prefeitura Municipal de ltaúna.

Art. 2 - O imóvel que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, devidamente registrada, tiver mudado a
destinação, prevista no parágrafo único do art. 12.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
George Hilton
Justificação: Este projeto de lei visa a doar o imóvel correspondente

a área de 8.340,00m 2 e suas benfeitorias ao Município de ltaúna. O
imóvel citado é de propriedade do Estado de Minas Gerais.

A área pretendida foi doada ao Estado pela Prefeitura Municipal de
ltaúna com a finalidade de ser constituído o Centro Social Urbano de
Itaúna, o que de fato ocorreu, conforme consta na averbação em seu
registro. Trata-se de um imóvel que vem sendo mantido pela
Prefeitura Municipal de ltaúna e que funciona como um centro
comunitário da região. Ali são desenvolvidas diversas atividades
culturais, sociais, recreativas e de lazer para a população, tendo um
alcance social altamente significativo.

Tendo em vista que o prédio construído no local, se encontra sob a
responsabilidade e a administração da Prefeitura e terá como
condição a continuação dos serviços sociais que ali funcionam, nada
mais justo que se faça essa doação. Assim aquela municipalidade terá
autonomia para fazer reformas em suas instalações, tornando-o mais
adequado para atender às demandas sociais no bairro e adjacências,
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melhorando as atividades desenvolvidas com programas sociais
específicos para o atendimento dos seus moradores. Por essas
razões, conto com a aprovação deste projeto pelos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 3.32312006
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santa

Maria do Suaçuí o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Santa Maria do Suaçui imóvel, de propriedade do Estado
de Minas Gerais, constituído por uma área de 1.566,00m 2, situado no
Distrito de Poáia, nesse Município, na Praça Romeu Bessa, sln e por
prédio com área de 194,00M 2, registrado sob o n° 1.313, a folhas 139,
Livro n° 3-A do Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Gustavo Valadares
Justificação: Em 28/5/1956, o Estado recebeu em doação, da

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí, o imóvel objeto da
reversão que ora se pretende fazer. Como não foi utilizado pelo
Governo do Estado, conforme o exigia a escritura pública de doação,
lavrada pelo Tabelião do 2° Ofício da Comarca, nada mais justo que
fazer-se a reversão do imóvel, pois trata-se de um bem que está
incluído no patrimônio disponível, justificando-se o ato para atender ás
necessidades do Município.

Assim sendo, espero poder contar com o apoio dos nobres colegas
na aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°3.324/2006
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santa

Maria do Suaçui imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Santa Maria do Suaçuí imóvel de propriedade do Estado,
constituído por uma área de 3.264m 2 (três mil, duzentos e sessenta e
quatro metros quadrados), situado na Rua General Mascarenhas de
Morais, Bairro Vale Verde, no Município de Santa Maria do Suaçuí,
registrado sob o n 2 R-5-3.344, a f Is. 01, no Livro n 2 2 de Registro
Geral, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Gustavo Valadares
Justificação: Em 4/11/97, o Estado recebeu, em doação,da

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí o imóvel objeto da
reversão que ora se pretende fazer. O terreno doado destinava-se à
construção de prédio para atender às necessidades funcionais da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Como não foi utilizado para essa finalidade, conforme previa a Lei
Municipal n 2 759, de 7/4/98, e tendo em vista que a Prefeitura
Municipal atende às necessidades funcionais da PMMG por meio de
convênio, nada mais justo que a reversão do imóvel, pois trata-se de
um bem que está incluído no patrimônio disponível, justificando-se o
ato para atender às necessidades do Município.

Assim, espero poder contar com o apoio dos nobre colegas para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.325/2006
Declara de utilidade pública a Associação da Melhor Idade - Amei,

com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Melhor

Idade - Amei, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Lúcia Pacífico
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Justificação: A Associação da Melhor Idade - Amei, de
Jequitinhonha, fundada em 17/3/2001, é uma entidade civil, sem fins
lucrativos. Seu objetivo principal é executar uma política de promoção
social voltada para a Y idade, priorizando sua integração à
comunidade pelo desenvolvimento de programas e atividades que
visam à melhoria de suas condições biopsicossociais. Além disso,
presta assistência aos sócios na área de saúde e de lazer e ainda
promove o desenvolvimento de atividades intelectuais, espirituais e
artesanais para as pessoas dessa faixa etária.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos e contamos
com a anuência dos nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.326/2006
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Boa Esperança, com

sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a 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 Reuniões, 23 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Vila Vicentina de Boa Esperança realiza um trabalho

de atendimento a pessoas idosas e desprovidas de recursos
financeiros e amparo familiar, de ambos os sexos, em sistema asilar,
compreendendo o atendimento a todas as necessidades físicas,
psíquicas, intelectuais a que tem direito o ser humano, em caráter
totalmente gratuito, independentemente da sua condição social.
Declarar esta entidade de utilidade pública estadual é um justo
reconhecimento desta Casa ao trabalho voluntário exercido por
aqueles cidadãos e cidadãs de Boa Esperança, motivo pelo qual
contamos com o apoio dos nobres colegas Deputados e Deputadas
desta Assembléia Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N 9 3.327/2006
Altera a Lei n9 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - A Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 13-A:
"Art. 13-A - Fica estendido às operações internas de saída de saco

plástico para lixo, promovidas por estabelecimento industrial,
destinadas a estabelecimento de contribuinte do ICMS, o tratamento
tributário disposto no item 42 da Pane 1 do Anexo IV do Decreto n2
43.080, de 13 de dezembro de 2002."."

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de maio de 2006.
Paulo Piau
Justificação: A alteração pretendida tem como objetivo pôr fim ao

tratamento tributário injusto imposto às indústrias fabricantes de saco
plástico para lixo. De modo geral, essas indústrias produzem diversos
tipos de embalagens plásticas e, ao comercializarem esses produtos,
gozam de uma redução da base de cálculo de 33,33%, prevista no
item 42 da Parte 1 do Anexo IV do Regulamento do ICMS. No entanto,
ao venderem saco plástico para lixo, elas não têm podido beneficiar-
se da referida redução, embora o produto se encaixe na definição de
embalagem: o envoltório ou receptáculo utilizado para acondicionar.

Embora não haja disposição legal que desqualifique o saco para lixo
como embalagem, o que já credenciaria o fabricante para receber o
benefício, a alteração da legislação se faz necessária pelo motivo
exposto. Com o objetivo de fazer cessar qualquer controvérsia sobre
essa questão, contamos com o apoio dos nossos 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.

REQUERIMENTOS
N 2 6.613/2006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a escola de línguas Fisk, de Governador
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Valadares, pelo transcurso do 30 aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Educação.)

N 2 6.614/2006, do Deputado Jayro [essa, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Pitangui pelo
transcurso do 291 9 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 9 6.615/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o
Município de Serranos seja incluído no programa de expansão de
telefonia celular, em caráter prioritário.

N 2 6.61612006, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento
do trecho da rodovia que liga os Municípios de Serranos e São
Vicente. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N 2 6.61712006, do Deputado Paulo Piau, pleiteando seja enviado
ofício ao Governador do Estado solicitando a alteração que menciona
do item 42 da Parte 1 do Anexo IV do Decreto n 2 43.080, de
13/12/2002, que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N 2 6.618/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cambuí pelo
transcurso do 1142 aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.619/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Além Paraíba
pedido escrito de informações acerca do firmamento de um termo de
ajustamento de conduta destinado a regularizar a situação dos
donatários dos lotes desprovidos de recursos financeiros. (- A Mesa
da Assembléia.)

Da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja realizado ciclo de
debates para discutir as implicações à saúde humana e ao meio
ambiente da propagação desordenada do caramujo-gigante africano
("Achatina fulica'), bem como para buscar subsídios para a
elaboração de um plano emergencial de controle dessa espécie. (- A
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Mesa da Assembléia.)
Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Djalma
Diniz.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados e caras

Deputadas, trago aqui uma preocupação que se refere não somente à
situação de uma região do Estado, mas também à própria perspectiva
de desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. O Deputado
Laudelino Augusto é testemunha disso. Quando se trata das questões
ambientais, muitas vezes há uma falsa polarização num sentido de
radicalidade dos que defendem a preservação ambiental e certa
afronta ao desenvolvimento sustentável daqueles que não
compreendem que o crescimento deste Estado deve levar em conta a
perspectiva de preservação ambiental. Deputado Laudelino Augusto,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, falo isso porque V. Exa. é
também da região do Sul de Minas.

Estive em Três Corações para participar de uma discussão com
ambientalistas, Vereadores e pessoas da comunidade. Fiquei
preocupada e estarrecida com a denúncia que me foi apresentada de
certo atentado à preservação ambiental e à história dessa cidade, que
inclui não apenas um passado de desenvolvimento e de preocupação
com suas características particulares, mas, sobretudo, um futuro que
pode estar ameaçado por medidas administrativas que não
correspondem às necessidades de uma consciência ambiental deste
Estado.

Deputado Laudelino Augusto, hoje vivemos uma situação esdrúxula.
Três Corações tinha em sua praça central sete palmeiras imperiais e
ainda tem acácias, falsos paus-brasil ameaçados e uma série de
outras árvores, em torno das quais se constitui a população da cidade.
Não foi espanto pela denúncia recebida que a administração
municipal, em nome de construir um novo projeto paisagístico, com a
idéia da ameaça da queda das folhas, destruiu e cortou sete palmeiras
imperiais. A única que está em pé se localiza no pátio da igreja, cuja
preservação está sob as bênçãos - sabe Deus até quando - do
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pároco, que disse: "A palmeira da minha matriz não será cortada.". Às
vezes, imaginamos que falar de palmeiras imperiais pode ser algo
extemporâneo. Porém, nessa cidade foram cortados e dizimados
400m a 500m de mata ciliar do Rio Verde. Deputado Laudelino
Augusto, em nome de quê? De um projeto de urbanização do Rio
Verde.

A população do Sul de Minas sabe, promove e absorve um grande
desenvolvimento. E uma das regiões que mais se expande. Seu
desenvolvimento industrial e perspectiva de ampliação da economia
são uma realidade. E fato também que, nessa região, a economia se
desenvolve com a preservação das suas águas e cascatas. O
desenvolvimento não pode sacrificar exatamente o que existe de
melhor, principalmente na perspectiva da exploração turística daquela
região.

Estivemos em Três Corações e ficamos impactados, porque a
própria Colônia Santa Fé, que é uma área florestal pertencente à
Fhemig, também está tendo suas árvores dizimadas. Não
compreendemos por que se faz uma administração sem se discutir
com a comunidade e com a sociedade. Por que têm de ser
devastadas as riquezas naturais mais caras para a população de Três
Corações?

Estavam lá mulheres, donas de casa, caminhando com suas
crianças e dizendo: "Meu Deus, o que era uma imagem na nossa
infância acabou". Deputado Laudelino Augusto, em nome de que se
faz isso? Dirijo-me a V. Exa., Deputado Laudelino Augusto, por saber
que V. Exa. acaba de aprovar, com o Deputado Paulo Piau e outros
membros da comissão, uma audiência pública com esse objetivo, para
que se apure a verdade antes que se destrua tudo.

No projeto apresentado à comunidade, dizia-se que as árvores
estavam sendo cortadas em função de estarem contaminadas por um
fungo, portanto poderiam cair na cabeça dos passantes. A
Universidade de Lavras fez a análise de um pedaço levado por
ambientalistas de Três Corações, para verificar a presença de fungos
nas árvores cortadas. Essa universidade, que tem a sua capacidade
científica testada em todo o processo de construção da sua formação
científicasacadêmica, demonstrou que não havia a presença de fungos
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nas árvores cortadas.
E por isso que nos preocupamos, Deputados. Compreendemos a

discussão sobre uma forma de desenvolvimento para a região Sul de
Minas, assim como para outras regiões do Estado, com a visão de
que são necessários o desenvolvimento e a ampliação da perspectiva
econômica das cidades do interior, que, muitas vezes, deslocam a sua
população para centros médios e para a Capital pelo fato de não
terem alternativas. Compreendemos, da mesma forma, o
desenvolvimento do turismo, que é uma das perspectivas que a região
Sul de Minas vem acrescentando ao seu processo de
desenvolvimento. No entanto, não podemos imaginar esse
desenvolvimento sacrificando as riquezas naturais.

Sras. e Srs. Deputados, o Rio Verde é o aUmentador de toda a
região, pois leva para lá os recursos minerais que vêm das
montanhas, e é com esses recursos que se desenvolve a agricultura
da região.

Deixo registrado aqui, portanto, caros Deputados, que, ao tratar de
um problema localizado em uma região, estamos pensando
globalmente. Nesse caso específico, não se trata apenas de palmeiras
imperiais. Chocou-me profundamente saber que as palmeiras
imperiais foram cortadas para serem plantadas novas palmeiras reais.

E preciso lembrar que há uma história e uma memória nas cidades,
que não podemos sacrificar, não se sabe em nome de que, de um
projeto paisagístico, de um projeto de urbanização do Rio Verde; não
sabemos quais as razões apresentadas para destruir esse processo.

Deputado Laudelino Augusto, essa audiência que V. Exa. e os
demais Deputados da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais convocaram e aprovaram é de valor para que, no processo
de construção de um novo modelo de desenvolvimento econômico
para Minas Gerais, possamos ter em conta que a preservação
ambiental é parte da preservação humana, uma vez que a qualidade
de vida é um elemento essencial para a sociedade dos homens e
mulheres desta nossa Minas Gerais.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, como a Deputada Jô Moraes disse, já foi aprovada a
audiência pública. Estamos com a agenda bem complicada na nossa
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Comissão e, enquanto não a marcamos e não a realizamos lá no
local - de preferência -, ou mesmo aqui na Assembléia, solicitamos,
por meio da Comissão, informações ao Codema local, ao Ministério
Público - alegaram que havia termo de ajuste de conduta - aos
Vereadores, à Comissão de Meio Ambiente, às Ongs locais e às
entidades da região.

E interessante a preocupação da própria população. Foi feito um
manifesto no dia em que estavam cometendo o crime de cortar
aquelas palmeiras daquela maneira.

Queria aproveitar o momento para dizer que estão chegando mais
denúncias e preocupações. O próprio Deputado Paulo Piau, no dia da
aprovação, citou outros exemplos, e já recebemos mais. Parece que,
em outros Municípios também não se considera a questão ambiental
nem a questão histórica do patrimônio público: essas praças e essas
árvores que, de fato, compõem a paisagem e a história do Município.
Isso mostra mais uma vez a importância de ouvirmos a população que
quer participar.

A Deputada Jô Moraes deu esse testemunho, esteve presente no
local. As pessoas compareceram, e estaremos fazendo essa
audiência o mais breve possível. E uma pena não podermos dizer
ainda sua data, pois o trabalho está bastante acumulado.
Aguardaremos as respostas das entidades para, juntos, fazermos
essa audiência, sem atropelos. O Município possui os órgãos
responsáveis, e há também as universidades. Pedimos informações a
esse respeito e alegamos que uma universidade teria dito que uma
peça estava contaminada com fungos. Já quanto às outras, o laudo
diz que estavam em perfeita forma, poderiam até ser recuperadas de
algum problema ou outro.

Parabenizo a senhora por essa atitude, o que significa que está bem
integrada à população como sua representante. Nós não substituímos
o povo, mas o representamos, e a senhora faz um gesto importante
quanto à representatividade para a Assembléia. Uniremos as torças
para solucionarmos mais esse problema.

A Deputada Jô Moraes - Obrigada, Deputado Laudelino. Sr.
Presidente, gostaria de concluir lembrando que devemos votar a lei
orçamentária no final do ano. Devemos avaliar o PPAG e seus
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projetos estruturantes, além de fazer uma discussão do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Quando discutirmos esse
projeto, devemos considerar que Minas são muitas, como disse
Guimarães Rosa: a Minas do Norte, a Minas do Jequitinhonha, cujo
sol faz com que as possibilidades e o desenvolvimento fiquem
restritos, a Minas do Sul e a Minas do Noroeste, que tem um
desenvolvimento agrícola bastante acentuado.

Devemos compreender que o nosso projeto de desenvolvimento
para Minas tem que ser de sustentabil idade e de integração. As
regiões mais providas de recursos devem sacrificar parte do seu
processo de desenvolvimento para investir nas regiões mais pobres e
carentes. Um projeto de desenvolvimento para Minas não é apenas
um enfrentamento das desigualdades sociais. Queremos que, na
discussão do orçamento para o próximo ano, possamos compreender
que os investimentos têm de priorizar não só as áreas sociais, mas
também a melhoria dos serviços e a valorização dos servidores
públicos, inclusive nas regiões mais carentes. Também deve-se levar
em conta que o enfrentamento das desigualdades sociais vem "pari
passu" com o combate às desigualdades regionais, que faz com que
Minas Gerais seja essa plenitude de potencialidades e possibilidades,
alcançando, nesse momento, um crescimento industrial acelerado,
com a elevação da arrecadação do seu ICMS em 55% de 2003 a
2006, mas tendo uma redução de 19% nos investimentos em
segurança, saúde e educação. Temos de ficar atentos ao projeto de
construção para essa nova Minas Gerais, estar alertas para a
possibilidade da igualdade entre homens e mulheres, de norte a sul,
para que possamos ter uma Minas fraterna, uma Minas do sonho de
Tiradentes.
* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Srs. Presidente, Deputados e
Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, público presente e todos
que nos assistem pela TV Assembléia, recebi em meu gabinete
diversas reclamações nos últimos dias, seja por "e-mail", telefone ou
visitas pessoais, inclusive do Sindicato dos Diretores e Assessores do
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Serviço Público de Minas Gerais - Sindap -, de que o salário dos seus
servidores públicos aposentados, que desempenharam cargos de
chefia e foram apostilados, não estão sendo reajustados.

Os titulares dos cartórios do extrajudicial - cartórios de registros -,
aposentados pela Secretaria de Estado de Justiça, também não
tiveram nenhum aumento real de vencimento.

Nos últimos 10 anos, o salário mínimo cresceu 329%, contra uma
inflação de 147%. Como todos aqui presentes sabem, o salário
mínimo vigente no Brasil ainda é considerado muito aquém das
expectativas ideais. No entanto, o salário mínimo teve um aumento
acima da inflação da última década, enquanto o salário do servidor
público aposentado de Minas Gerais continuou inalterado nesse
período. Agora, no governo Aécio Neves, houve um aumento por meio
do plano de carreira e do último reajuste concedido ao servidor da
ativa. Entretanto, lamentavelmente, o servidor inativo, que foi o
sustentáculo das secretarias de Estado durante muito tempo, pelo fato
de muitos chefiarem seus departamentos; e também os funcionários
dos cartórios de registros, que, por meio da Secretaria de Estado de
Justiça, antiga Secretaria do Interior e Justiça, contribuíram para o
crescimento de nosso Estado, atualmente, idosos em sua maioria,
estão passando por sérias dificuldades financeiras, praticamente
relegados a uma categoria inferior. Sem direito a voz, não podem
fazer reivindicações por intermédio de greve, e seus direitos
continuam sendo lesados. Se todos são iguais perante a lei, eles
teriam direito de ter, urgentemente, pelo menos percentual de
aumento idêntico ao que está sendo dado aos demais servidores, pois
tal medida deve ser tomada antes do dia 30 de junho, por estarmos
em ano eleitoral.

Gostaria de falar também, aqui, sobre o direito de aposentadoria dos
servidores desta Casa, que fazem parte do quadro suplementar -
função pública.

Há muito tempo, acompanho e estou preocupado com esse assunto.
Aliás, procurei o Conselheiro Sylo Costa, ex-Deputado desta Casa,
para discutir mais detalhadamente sobre os servidores ocupantes de
cargo de função pública na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Também faz pouco tempo que o Conselheiro Sylo Costa me convidou
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para participar de uma sessão plenária daquele Tribunal, na qual foi
emitido um parecer sobre o citado tema, e lá estive presente.

Os referidos servidores contribuíram com 3,5% sobre o total de suas
remunerações, como custeio parcial a título de aposentadoria - fundo
de aposentadoria-, nos termos da Resolução & 5.171, de 12/7/96.

No parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, sessão plenária do dia 514/2006, Consulta n 2 707.879, o qual
teve o Conselheiro Sylo Costa como relator, foi avaliado que os
referidos servidores teriam direito à aposentadoria de acordo com o
disposto no art. 38 da Lei Complementar n Q 64/2002, que deverá ser
custeada pelo Estado e paga pela própria Assembléia, nos moldes
observados para o quadro efetivo, pois, se eles são detentores de
direitos, vantagens e concessões inerentes ao exercício do cargo
efetivo, excluída a estabilidade, deve ser a eles assegurado o direito à
aposentadoria, conforme o referido artigo, pela efetividade e
similaridade do trabalho desempenhado.

Por tudo isso, levando-se em consideração o efeito temporal, esse
parecer foi aprovado pelo Tribunal de Contas por unanimidade e
recebeu algumas justificativas de votos, que faço questão de
mencionar.

O Conselheiro Elmo Braz diz o seguinte: 'E uma questão de justiça,
Sr. Presidente. Há aproximadamente 18 anos, os servidores do
Legislativo estão sentindo o gosto amargo de uma injustiça - 80% dos
funcionários da Assembléia Legislativa foram efetivados em função
pública, e uma minoria, como bem disse o Conselheiro Sylo posta,
deixou de ser efetivada. Todos são iguais perante a Lei. E uma
questão de justiça e infelizmente, até hoje, esses funcionários estão
ali lutando, estão desesperados, estão angustiados. Portanto eu não
poderia, nesse momento, deixar de externar minha revolta contra esse
estado de coisas que existe na Assembléia em relação a determinado
número de funcionários. Mas, ouvindo atentamente o parecer do
nobre Conselheiro Sylo Costa, digno relator, eu o cumprimento. Ele,
realmente, está de parabéns. E de parabéns estão os funcionários,
pois nasce uma esperança. Tenho certeza de que haverá o bom-
senso e a sensibilidade do Presidente da Assembléia Legislativa. Ele
vai, com muita garra, com muita determinação, resolver esse caso
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cruciante, que está, ano a ano, trazendo sofrimento a todos aqueles
funcionários. Sem dúvida alguma, esses funcionários que estão sendo
prejudicados são o baluarte do Poder Legislativo de Minas Gerais.
Portanto cumprimento o nobre Conselheiro Sylo Costa por seu
parecer e tenho certeza, oxalá, de que, o mais rápido possível, irão
trazer paz e harmonia a esses funcionários do Poder Legislativo.

E, neste momento, Sr. Presidente, se V. Exa. me permite, quero
externar meus cumprimentos ao Deputado Doutor Viana.'

Já o Conselheiro Simão Pedro Toledo diz o seguinte: "Sr.
Presidente, quero registrar que, por uma feliz coincidência, a relatoria
desta consulta coube ao nosso eminente colega Conselheiro Sylo
Costa, porque foi V.Exa. que, à época em que se cuidava do mesmo
tema, aqui, neste Tribunal - estando na Presidência desta Corte -,
remeteu o projeto de lei à Assembléia Legislativa, sendo de se
destacar que VExa, adotou também critérios que o Tribunal de
Justiça e o Ministério Público haviam adotado".

O Conselheiro Wanderley Avila justifica o seu voto da seguinte
maneira: "Sr. Presidente, acompanho o voto do Relator e aproveito a
oportunidade para cumprimentar o Conselheiro Sylo Costa e dizer que
o seu pensamento, fundamentado na abalizada doutrina do Professor
Creteila, é também o nosso pensamento. Externamos aqui, por várias
vezes, o amor que temos à Assembléia Legislativa e, acima de tudo,
aos funcionários que a compõem. E, neste momento, expressamos
nosso reconhecimento em uma consulta respondida em tese e que vai
dar condições ao Presidente daquela Casa Legislativa de tomar
decisões alicerçado em sólida resposta desta Casa".

Pelo acima exposto, gostaria de solicitar ao Exmo. Presidente desta
Casa que coloque o teor do referido parecer em prática, o mais rápido
possível, para dar tranqüilidade aos servidores desta Casa, detentores
dos direitos ali analisados.

Finalizando, cito, nesta tribuna, importante matéria veiculada no
jornal Estado de Minas", no domingo último, dia 21/5/2006, sobre
reserva de gás natural existente na Bacia do Rio São Francisco, mais
precisamente nos Municípios de Buritizeiro, Santa Fé de Minas, São
Romão e Montalvânia, localizada numa área estimada de 126.000km2,
que seria suficiente para abastecer o Brasil durante 60 anos.
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Será, talvez, o mesmo tipo de gás natural que vem gerando conflito
e tensão entre o Brasil e a Bolívia, com o seu Presidente Evo Morales.
O nosso Presidente Lula deveria, o mais rápido possível, voltar os
seus olhos e os seus esforços para dentro do nosso próprio país.
Quem sabe Minas Gerais poderia conter a solução, para suprir o País
com tão disputado produto? Ainda segundo a reportagem, em
declaração do Subsecretário de Desenvolvimento Minero-metalúrgico
e de Política Energética do governo mineiro, Fernando Lage, na área
tem gás, só resta saber quanto e com qual potencialidade.".

Por isso, solicito mais uma vez ao Presidente Lula e à sua equipe,
responsável por esse setor, que autorize a Petrobras a fazer as
análises e pesquisas o mais rápido possível, bem como a exploração
do gás que temos em Minas Gerais, Sabemos que Deus dotou este
país de grandes recursos naturais. E preciso explorá-los da melhor
maneira possível, com responsabilidade econômica, social e
ambiental.

E de suma importância transmitir essas informações. Que os
departamentos do governo federal e a Petrobras invistam dentro do
nosso país, e não lá fora, e gerem mais emprego e renda no Brasil,
para que não precisemos sujeitar-nos às humilhações que temos
vivido com as declarações do Presidente da Bolívia, uma humilhação
perceptível por toda a comunidade mundial. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todos. Primeiramente,

parabenizo os estudantes do movimento estudantil organizado de
Teófilo Otôni, aqui presentes; o Gustavo, Presidente da União dos
Estudantes Secundaristas de Teófilo Otôni; e o Tales, candidato a
Vereador com apenas 18 anos, suplente de Vereador em Teófilo Otôni
e Coordenador de Juventude da Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni.
O trabalho de base do movimento estudantil é muito importante.
Aprovamos o projeto de utilidade pública para a União dos Estudantes
de Teófilo Otôni, uma entidade histórica comprometida com a luta em
defesa dos estudantes.

Em segundo lugar, farei uma cronologia da nossa luta contra a Taxa
de Incêndio, pois os comerciantes e as indústrias já receberam o
boleto e serão obrigados a pagar a taxa até o dia 31 de maio. Se não
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o fizerem, ficarão com débito junto ao Estado, sem possibilidade de
regularizar sua documentação. Essa taxa é muito penosa, mais um
sacrifício para os contribuintes. Conseguimos impedir cobrança da
taxa residencial, mas infelizmente está sendo cobrada do comércio e
da indústria.

No dia 18/9/2003, o Governador enviou à Assembléia um pacote
com seis projetos, que intitulamos "tarif aço", instituindo taxas e
aumentando tributos no Estado de Minas Gerais. O mais polêmico
deles cria a Taxa de Incêndio, com o intuito de arrecadar recursos
para investimentos no Corpo de Bombeiros - para residências cujo
imóvel tem mais de 75m 2, que pagariam R$500,00; e para imóveis
comerciais e industriais, cujo valor chega a R$2.000,00. Lutamos
muito e conseguimos revogar a cobrança da taxa residencial e da taxa
para chamar a polícia. Se um policial fosse chamado, seria cobrada a
taxa de R$ -12,26, se ele fosse a pé; R$15,03, se fosse de moto; e
R$26,00 por policial se fosse de carro. Tratava-se de uma cobrança
descabida, a qual conseguimos revogar.

Além disso, votamos contra o aumento do IPVA para as motos e
veículos utilitários, o qual chegou a mais de 100%. Conforme a Lei de
Responsabilidade Fiscal, quando um benefício é concedido a alguma
empresa, deve ser feita a compensação. A Secretaria de Fazenda deu
um desconto de 50% no IPVA e na Taxa de Licenciamento para as
locadoras de veículos, mas aumentou o valor do IPVA dos veículos
utilitários, principalmente motos, alguns dos quais chegaram a 100%,
fazendo a compensação. Votamos contra esse projeto, mas
infelizmente ele foi aprovado.

Prosseguindo na cronologia da Taxa de Incêndio, em 2/10/2003, o
parecer favorável ao projeto que criou a Taxa de Incêndio tanto das
residências quanto do comércio foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça. Naquele momento, eu representava o Bloco
PT-PCdoB e fui o único a votar contra o referido parecer.

Em 14/10/2003, as Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram audiências para
debater o projeto das taxas, com a ausência do Secretário de
Fazenda, que foi apenas representado. Foi grande a luta para
conseguirmos realizar as audiências.
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Em 16/10/2003, o Secretário de Fazenda compareceu à Assembléia
para defender, em reunião das comissões, os projetos que criavam e
aumentavam taxas e impostos, entre eles, o mais polêmico: a Taxa de
Incêndio.

Em 22/10/2003, o parecer favorável ao projeto que criou a Taxa de
Incêndio foi aprovado na Comissão de Direito do Consumidor e do
Contribuinte e seguiu para a Comissão de Segurança Pública.

Em 23/10/2003, o parecer favorável ao referido projeto foi aprovado
na Comissão de Segurança Pública e seguiu para a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que no mesmo dia, à noite,
também aprovou seu parecer.

Em 29/10/2003, a discussão em Plenário do projeto que criou a
Taxa de Incêndio foi encerrada com a apresentação de 51 emendas:
10 delas foram apresentadas por mim; consegui aprovar várias
emendas supressivas, entre elas, a que acabava com a taxa para
chamar a polícia e para fazer o boletim de ocorrência. Caso o cidadão
precisasse fazer um BO, teria de pagar. Conseguimos também
impedir a cobrança de taxa para tirar o atestado de antecedentes
criminais.

Em 6111/2003, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária aprova novo parecer ao projeto que cria taxas em
Minas, entre elas, a de incêndio para residências e comércios,
rejeitando as emendas da Oposição que acabavam com a taxa.

Em 10111/2003, o projeto que cria a Taxa de Incêndio entrou na
pauta do Plenário para ser votado. O Bloco PT-PCdoB iniciou a
obstrução na tentativa de evitar sua votação.

Em 19/11/2003, a Assembléia aprovou o Projeto de Lei n Q 1.078,
que, entre outras taxas, instituiu a de incêndio. O Bloco PT-PCdoB
obstruiu ao máximo a discussão e a votação, apresentando emendas
e substitutivos para impedir sua aprovação, mas, infelizmente, não
conseguimos sensibilizar a base do governo, e as taxas de aumento
de IPVA para as motos e os veículos utilitários e de incêndio para
residências, comércio e indústria foram aprovadas com grande apoio
dos Deputados desta Casa.

Em 29/12/2003, o Governador sancionou a Lei n 9 14.938, que cria a
Taxa de Incêndio.



1157

Em 2/1/2004, nós, do PT e do PCdoB, protocolizamos, depois de
longa discussão, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - Adin -
contra a Taxa de Incêndio.

Já em 12/4/2004, a Secretaria de Estado de Fazenda publicou
resolução sobre a cobrança da Taxa de Incêndio em 64 cidades, com
datas de vencimento de 26 a 30/4/2004 para as residências, e de 3 a
715/2004 para o comércio e a indústria, cujos valores poderiam chegar
a até R$2.000,00.

Cidades onde está sendo feita a cobrança: Alfenas, Araguari,
Baldim, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté,
Montes Claros, Nova Lima, Nova União, Ouro Preto, Passos, Patos de
Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Capim Branco, Confins,
Contagem, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Esmeraldas,
Florestal, Governador Valadares, lbirité, Igarapé, Ipatinga, Itaguara,
Itajubá, Jaboticatubas, Juatuba, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Lavras,
Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Pirapora, Pouso Alegre,
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa
Luzia, Santana do Paraíso, São João dei-Rei, São Joaquim de Bicas,
São José da Lapa, São Sebastião do Paraíso, São José da Lapa,
Sarzedo, Sete Lagoas, Teófilo Otâni, Três Corações, Timóteo, Ubá,
Uberaba, Uberlândia, Varginha, Vespasiano e Taquaruçu de Minas.
Na maioria dessas cidades, as residências, o comércio e a indústria já
haviam recebido um boleto do governo do Estado cobrando a Taxa de
Incêndio.

Praticamente durante todo o ano de 2004, debrucei-me sobre o
assunto, denunciando e correndo o Estado inteiro, nas associações
comerciais e em várias audiências públicas. Pressionado pela
Oposição e pela opinião pública, o Governador anunciou a suspensão
da Taxa de Incêndio para as residências, no dia 20/4/2004. E a
Secretaria de Fazenda publicou resolução anunciada pelo
Governador. Entretanto, a taxa não foi suspensa; apenas teve o prazo
de pagamento postergado por um ano. Por conseqüência, a taxa
deveria ser paga duas vezes em 2005. O Governador anunciou, em
abril, a suspensão da cobrança, mas não poderia ter feito isso, pois já
havia um projeto aprovado nesta Casa. E a Secretaria de Fazenda iria
cobrá-la duas vezes, em 2005, dos contribuintes residenciais.

rÀT
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Lutamos muito, apresentamos um projeto de lei e emendas. Depois
de muita luta, o Presidente, Deputado Mauri Torres, cuja decisão
elogiei, acatou o nosso projeto e a nossa emenda, que foram
aprovados. Assim, com o PMDB, conseguimos revogar a Taxa de
Incêndio das residências. Essa é uma emenda que assinamos em
conjunto com o PMDB. E a nossa Adin está tramitando ainda no STF,
porque não há como uma taxa ser mensurada.

O que é taxa? Ao postarmos uma correspondência no correio,
pagaremos uma taxa pelo serviço prestado. Se autenticarmos 'um
documento, pagaremos pela autenticação. Então, não há como uma
taxa ser mensurada. Essa taxa é totalmente inconstitucional, é
indivisível e fere a Constituição do Estado e a Constituição Federal.

Nós não desistimos. Conseguimos uma vitória, a revogação da Taxa
de Incêndio para as residências, e continuaremos a luta para revogar
a taxa do comércio e da indústria, pois eles não agüentam mais tantos
impostos e taxas.

Gostaria de agradecer à Presidência, na pessoa da Deputada Maria
Olívia, e dizer que a mobilização de todos os setores produtivos, as
associações comerciais, industriais e a Fiemg é muito importante,
para que possamos sensibilizar o Governador, para que revogue essa
taxa.

Infelizmente, os recursos arrecadados por essa taxa não estão indo
para o Corpo de Bombeiros. Grande parte vai para o caixa único do
Estado. Tentamos vinculá-los, e, infelizmente, isso não foi aprovado.

No mês passado, em Uberlândia, aconteceu um incêndio, e o Corpo
de Bombeiros de lá não tinha uma escada Magirus. Precisaram pedir
uma escada emprestada à Cemig e as unidades do Corpo de
Bombeiros de cidades próximas tiveram que fortalecer a estrutura do
Corpo de Bombeiros de Uberlândia.

Portanto, a taxa é despropositada e penaliza ainda mais os nossos
pequenos empresários, pequenos comerciantes e contribuintes.
Sabemos das dificuldades que encontram para se manterem. Grande
número de empresários está saindo de Minas Gerais para outros
Estados, por causa da carga tributária. Os empresários não agüentam
tantos impostos e taxas. E, na minha avaliação, essa taxa é
descabida, ilegal e tem caráter confiscatório.
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Conseguimos uma vitória parcial, a revogação da Taxa de Incêndio
para as residências, e continuaremos lutando muito para revogar a
Taxa de Incêndio do comércio e da indústria.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jésus Lima.
• Deputado Jésus Lima - Minha fala será rápida. Queria elogiar a

direção da Cemig e, ao mesmo tempo, fazer um pedido. Tenho uma
audiência marcada, amanhã, às 8h30min, com o Presidente Djalma
de Morais e alguns Prefeitos do Médio Jequitinhonha, para conversar
sobre o programa Luz para Todos. Queria elogiar a direção da Cemig
por esse programa. Fiz várias críticas ao método, à forma como o
programa estava sendo conduzindo. Mostramos o caminho, como
deveria acontecer o programa. Felizmente, o programa, como um
todo, está ocorrendo a contento.

Queria também elogiar as duas grandes empreiteiras que
desenvolvem o programa, como deveria ser feito. No caso, o Estado
está dividido: a Odebrecht toma conta do Norte de Minas e do
Triângulo Mineiro; a Andrade Gutierrez, do Sul de Minas, da Zona da
Mata e de outras. Essas duas empreiteiras estão fazendo a coisa
como deve ser feita, ou seja, como o programa deveria ter sido feito
há muito tempo. O programa está atrasado em um ano e meio porque
a Cemig não o estava desenvolvendo corretamente. Felizmente, com
essas duas empresas, o programa está ocorrendo a contento. O
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural está sendo respeitado,
assim como o sindicato dos trabalhadores rurais. Ou seja, o programa
está um "show", na maioria do Estado, e, com certeza, no restante do
País.

O programa Luz para Todos, criado pelo Presidente Lula, está
deixando muitas pessoas alegres. Outro dia fiquei sabendo o caso de
uma senhora diabética que tinha de andar alguns quilômetros para
guardar a insulina na geladeira da vizinha mais próxima. Agora, com o
programa, terá energia elétrica e a oportunidade de guardar a insulina
em sua própria geladeira e ter mais alguns anos de vida.

Queria elogiar a Cemig nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, fazer
uma crítica, apresentar uma sugestão, porque a área coordenada pela
Queiroz Galvão está um fracasso. A Queiroz Galvão está fazendo a
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velha política clientelista de escutar e escolher alguns Prefeitos,
alguns Municípios, para a implantação do Luz para Todos. Não há
critério técnico, universal, mas indicação política. Começou por Minas
Novas, cujo Prefeito é muito próximo daqui, e Carlos Chagas, cujo
Prefeito é do PSDB. Por isso, na área coordenada pela Queiroz
Galvão, o programa está atrasado. Estive em Araçuaí, na região do
Médio Jequitinhonha, no Encontro da Agricultura Familiar, onde se
reuniram mais de mil pequenos agricultores. Todos reclamaram do
critério político eleitoral que está havendo nessas áreas. Queria
sugerir que a Queiroz Galvão faça como a Andrade Gutierrez e a
Odebrecht, que fazem a coisa corretamente. Vários Prefeitos do meu
partido estavam ficando de fora do programa, com recurso do governo
federal. Ou seja, o recurso do governo federal era enviado à Cemig,
que deixava de fora do programa as Prefeituras próximas ao governo
federal.

Na audiência que teremos amanhã com o Presidente da Cemig,
tenho a certeza de que ele estará sensível a isso, vai-nos escutar e
chamar a Queiroz Galvão para fazer a coisa corretamente.

Se fizer corretamente, com certeza o programa deslanchará e,
assim, não deixará tanta gente sem energia elétrica no Estado de
Minas Gerais. Faço esse apelo, pois estive lá com os Prefeitos e falei
que faria este pronunciamento agradecendo e pedindo ao Presidente
da Cemig, Dr. Djalma de Morais, uma audiência, que já foi marcada
para amanhã às 8h30min, para que essa empreiteira possa também
fazer, nessa parte do Estado, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, parte do
Leste de Minas, como as outras estão fazendo, uma política universal,
uma política para todos. O que tem estragado o nosso Estado e o
nosso Brasil é fazer política com privilégios, atendendo aqueles mais
próximos e deixando a maioria de fora. Estamos nesta Casa para
fazer a política avançar, para fazer uma política mais moderna e
melhor. E para isso que estamos aqui, para avançarmos de forma que
a sociedade se organize e conseqüentemente prospere.

Elogio a Cemig nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, faço esse
apelo para que o programa tenha uma política universal, chame o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, porque representa a
sociedade, chame os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ou seja,
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chame todos os atores, para que as regras fiquem claras e
transparentes. Muito Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, hoje queremos ocupar esta tribuna para trazer alguns
esclarecimentos sobre equívocos e informações passadas repetidas
vezes desta tribuna pelo Deputado Rogério Correia. Queremos trazer
números, dados e informações corretas para que o telespectador e as
pessoas que acompanham este trabalho da Assembléia, que
acompanham o belíssimo trabalho do governo de Minas, tirem suas
conclusões em cima de dados reais, verdadeiros. Faremos, também,
uma comparação com aquilo que o governo federal faz na mesma
área, para verificarmos a verdade.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Miguel Martini, V.
Exa. irá responder a um dos parlamentares desta Casa exatamente
aquilo que cansamos de dizer aqui, que parece que o P1 pactua com
a mentira, com a falta de ética e com a desonestidade. Quero fazer
um comentário em relação a um programa exibido pelo PT - parece-
me que exibido ontem pela TV - e dizer que eu já havia comentado
com o Governador Aécio Neves que não devemos dar pérolas aos
porcos. O Governador vem tratando com dignidade pessoas que não
têm honra, que não têm caráter e que constroem a própria vida em
cima de mentiras, em cima da desonra, em cima do cadáver de
pessoas honradas, em cima da desgraça alheia. Esse é o
comportamento do PT, partido de mentirosos, de pessoas que não
têm honra.

Quero deixar um recado ao Deputado Weliton Prado, que vem todo
dia a esta Casa falar da mesma coisa, da taxa que já não existe.
Então, quero dizer que nesta semana tive de fazer uma viagem ao
Triângulo, precisamente a Uberlândia, para comparecer ao velório de
um parente de minha esposa, e, se eu fosse Deputado pelo Triângulo,
principalmente do PT, teria vergonha de ir para casa, pois as estradas
federais para essa região são deprimentes, assassinas, e mostram
exatamente o respeito que o P1 tem pelo povo: nenhum. Dinheiro
neste país é para ser roubado pelos quadrilheiros do P1. Muito
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Obrigado.
O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Irani Barbosa. Sra.

Presidente, Deputada Jô Moraes, é uma honra poder dirigir-me a V.
Exa., que acompanha não só o assunto da educação, mas também
todos os outros.

O Deputado Rogério Correia, repetidas vezes, ocupa a tribuna para
dizer que, em Minas Gerais, o professor ganha menos que o salário
mínimo nacional. Ele insiste na lógica do marqueteiro de Hitler,
segundo a qual uma mentira repetida muitas vezes começa a ter a
aparência de verdade.

Diante disso, pedi um estudo para resgatarmos a realidade, a
verdade. E preciso dizer que nenhum governo fez o que o Governador
Aécio Neves está fazendo para valorizar os servidores públicos. Já
anunciamos aqui, várias vezes, que o que foi leito ainda está aquém
do que o que nós, o Governador, os próprios profissionais e os
servidores públicos querem, merecem e fazem jus. Não é possível,
em apenas 4 anos, recuperar 15 ou 20 anos, corrigir toda a
defasagem. Aliás, uma delas se refere ao desastroso governo Itamar
Franco, que conseguiu piorar - e muito - o quadro da educação em
nosso país. Ocupávamos o l Q lugar; depois dele, passamos para o 4
lugar. Ademais, enfrentamos uma política salarial totalmente
defasada, equivocada. Contra a nossa vontade, esta Casa lhe
concedeu uma lei delegada, e ele piorou o quadro dos servidores
públicos.

Quando o Governador Aécio Neves assumiu, não olhou para o
retrovisor. Preocupou-se apenas em trabalhar. Realizou o choque de
gestão, enxugou a máquina administrativa, dando-lhe agilidade.
Iniciou os planos de cargos e, depois, a tabela salarial. Agora,
iniciando pela educação, começa a regulamentar, na plenitude, a lei
remuneratória.

Todavia, antes de fazer isso, ele precisava recuperar algumas
questões. Por isso fez com que os salários fossem pagos até o quinto
dia útil de cada mês. Além disso, ele precisava resgatar as verbas
retidas dos servidores públicos, o pagamento do 13 1 salário integral no
tempo certo. E é isso o que ele tem feito todos os anos.

Ele precisava reorganizar os servidores públicos, dando-lhes uma
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projeção de carreira, que não existia e era uma demanda antiga. Além
disso, tinha de recuperar os salários dos servidores e, ao mesmo
tempo, a segurança pública. Se não criássemos a Taxa de Incêndio,
por exemplo, Minas Gerais não teria equipamentos de combate a
incêndio. Se um prédio incendiasse, o Corpo de Bombeiros não
poderia trabalhar, pois não havia equipamentos. O Governador de
Minas, diante da situação de emergência, resolveu proceder à
cobrança da taxa, que foi mínima, se considerados os grandes
benefícios, como os equipamentos comprados e a qualificação dos
Bombeiros. Aproveito para parabenizar essa corporação, que hoje tem
90% de credibilidade.

O Corpo de Bombeiros não podia trabalhar, visto que não dispunha
de equipamentos para se proteger. Na realidade, não havia escadas,
carros, enfim, tudo o que é necessário para prestarem serviço de
qualidade. A taxa foi cobrada nos lugares onde os equipamentos
foram comprados.

O povo mineiro, graças a Deus, está muito satisfeito, apesar de a
Oposição, como diz...

• Deputado Weliton Prado - Concede-me um aparte, Deputado?
• Deputado Miguel Martini - Não posso conceder-lhe aparte, pois

tenho pouco tempo para concluir o meu raciocínio. Além disso, V.
Exa., durante o debate, não manifestou respeito. E, quanto ao tempo
determinado, não foi compreensivo. Portanto, vou dizer o que preciso
e não lhe vou conceder aparte. Solicito à Presidência que peça ao
Deputado que não me atrapalhe mais.

Minas Gerais voltou ao cenário nacional e internacional. O
Governador Aécio Neves acaba de receber US$170.000.000,00 sem
contrapartida. Isso ocorre porque reconhecem a competência de sua
gestão. A única condição é que o plano de gestão do Governador
Aécio Neves continue. Esse é um fato inusitado, que não deve ter
acontecido em nenhuma parte do mundo.

Minas voltou ao cenário nacional. A presença do Governador é
indispensável nas discussões nacionais. Minas reocupa o seu espaço
no cenário nacional. E claro que isso incomoda, como disse o grande
líder do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chefe de José Genoíno, José
Dirceu, Delúbio Soares, Silvinho Pereira e amigo de Roberto
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Jefferson. Ele diz que a Oposição fala qualquer coisa. Essa é a fala do
Presidente Lula.

Na verdade, vemos que, na falta de argumentos para atacar o
Governador Aécio Neves, eles vêm sofismar e dizer que o salário dos
professores é menor que o salário mínimo. Estou aqui com o quadro
do magistério. O menor salário pago à menor categoria na educação,
em Minas Gerais, é R$400,00, não para os professores, mas para os
funcionários dos serviços gerais. Para o professor, o salário é de
R$450,00, mas já aumentará a partir de junho.

Além disso, o salário de cerca de 75% dos servidores que estavam
no Nível 1 será reajustado agora em junho, passando para R$660,00.
Qual é o artifício, o sofisma usado pelo Deputado Rogério Correia
para dizer que ganham menos que um salário mínimo? E que ele
considera apenas o vencimento básico, mas a remuneração é
composta pelo vencimento básico e pelas outras remunerações, como
pó-de-giz mais VTI. Para o primeiro caso, dá R$450,00; para o
segundo caso, R$660,00; e para o último, R$81 0,00.

Se usarmos o critério estabelecido pelo Deputado Rogério Correia,
podemos ver, pelo projeto de lei do governo federal, que tenho em
mãos, que foi concedido um reajuste ao magistério superior a partir de
1Q/5J2006 Deputada Jô Moraes, pelo projeto, o vencimento básico de
auxiliar é R$147,40, menos da metade do salário mínimo.

Em Minas Gerais, esse vencimento básico vai para R$320,00;
acrescido de outros valores, vai para um valor muito maior. Se ele
usar o mesmo critério, irá dizer que Minas Gerais paga duas vezes
mais o vencimento básico para o magistério superior do que aquele
que o governo federal está propondo para valer a partir de 1 0 de maio.

E claro que o servidor público federal não ganhará R$147,00,
porque esse é apenas o vencimento básico. Também é claro, como
estamos dizendo, que o vencimento do servidor da educação em
Minas Gerais não é R$305,00 como ele diz; pelo contrário, é muito
mais, porque é acrescido dos outros valores que compõem a
remuneração integral do servidor.

Quero deixar claro para a sociedade que as verdades, os números,
os dados, os objetivos falam por si só. Todavia, se não usarmos a
tribuna para explicitar isso, a mentira parecerá verdade; e é isso o que
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está sendo feito aqui. O Governador acaba de dar aumento aos
servidores públicos de Minas Gerais, conforme estava previsto o
aumento para a categoria daqueles que têm diploma, titulação. Esse
aumento refletirá ainda mais na lógica da valorização do servidor
público da educação em Minas Gerais. Entretanto a educação de
Minas ainda não está como queremos. A remuneração ainda não é a
que o Governador e nós desejamos, mas está no caminho certo, está
indo muito bem, e, com mais quatro anos de governo Aécio Neves,
com certeza recuperaremos e ultrapassaremos a maioria dos Estados
brasileiros.

Não podemos esquecer-nos de que o Governador Aécio Neves
assumiu o Estado com um déficit orçamentário de
R$2.400.000.000,00. Entramos devendo, mas recuperamos e
estamos superavitários. Estamos dando os reajustes, mas tudo tem
de ser feito de acordo com uma lógica. Está claro que os números
refletem o ganho dos servidores da área de educação.

Todos os dias, escutamos falarem sobre o programa Luz para
Todos. Falam da fonte de financiamento, da área de concessão da
Cemig, que é 176 mil, da composição dos recursos, dos 78% da
Cemig, da subvenção, do CDE, dos 22% que vêm da Eletrobrás. E
ainda dizem que é um programa do governo federal. Os 78% da
Cemig já são da Cemig. Há uma parte que é empréstimo, que ela
pagará. Dizem que é um programa do governo federal, um governo
que não governa, que não faz o País crescer, que não tem obra. Aliás,
inaugura uma mesma obra duas, três vezes, e tem de pegar carona
em projetos e programas de outros governos que dão certo.

O governo federal não tem criatividade, mas outras coisas, as quais
o Procurador-Geral chama de quadrilha. Não quero entrar nessa
questão. Há corrupção e desmandos em todos os lados, mas trabalho,
recuperação da dignidade do servidor e do trabalhador não há. Neste
ano, o governo federal não investiu absolutamente nada na segurança
e ainda quer pegar carona com aqueles que trabalharam com
seriedade. Reúne-se com o Governador de São Paulo para dizer que,
se precisarem de alguma coisa, basta pedir. Cadê o dinheiro da
segurança? Cadê o Fundo Nacional de Segurança Pública, que não
foi liberado? Como a televisão está enfocando esse assunto, oferece
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o dinheiro, como se não fosse sua obrigação. Cadê as penitenciárias
federais, que não foram construídas? Cadê a polícia de fronteira?
Cadê a qualificação? O aumento do número dos policiais federais?
Não há. Não faz nada, e ainda quer tirar casquinha.

Um Presidente da República que vem a Minas Gerais inaugurar dois
vagões que circularão em Ouro Preto não deve ter mesmo o que
fazer. Antigamente, quando um Presidente visitava um Estado, era
para inaugurar uma grande rodovia, um viaduto imenso ou uma
grande indústria. Mas este, não; vai inaugurar duas vezes... Até já
sugeri, Deputado Céflo Moreira, que ele reinaugurasse o Aeroporto
Internacional de Guarulhos, onde foi construída mais uma parte.
Quem não tem obra que a invente! E ele pratica essas demagogias a
que assistimos. Minas Gerais vai mito bem; o Governador Aécio
Neves vai muito bem! Os mineiros já percebem isso. Os servidores
públicos estão sendo valorizados, e a segurança de Minas está
melhorando, graças a investimentos próprios, e não do governo
federal. Mas, apesar disso, estamos indo muito bem.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sra. Presidente, solicito o encerramento
da reunião por falta de número regimental.

Encerramento
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
24, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 9 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO M 93/2005, EM 27/9/2005
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Adelmo Carneiro Leão e Ermano Batista, membros
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Ermano Batista, declara a reunião aberta e
informa que não há ata a ser lida , por ser a primeira reunião da
Comissão e que eia se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar relator; logo após, determina a distribuição
das cédulas de votação e convida o Deputado Adelmo Carneiro Leão
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito para
Presidente, o Deputado Sebastião Costa e, para Vice-Presidente, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Em seguida, o Presidente "ad hoc"
dá posse ao Presidente eleito que agradece a confiança nele
depositada e por sua vez dá posse ao Vice-Presidente eleito. Logo
após, o Presidente designa como relator da referida matéria o
Deputado Ermano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Corrêa.
ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
4ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 1 LEGISLATURA, EM

9/5/2006
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Biel Rocha, Sávio Souza Cruz e José Henrique, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições
constantes na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ns 2.991/2006 (Deputado BieI Rocha), 3.072 e
3.11612006 (Deputada Vanessa Lucas), em turno único. Passa-se à 22
Fase da 2e Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
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por sua vez, os Projetos de Lei ns 3.021/2006 (relator: Deputado Gil
Pereira) e 3.060 e 3.067/2006 (relatora: Deputada Vanessa Lucas),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.482 e
6.521/2006. Passa-se à 30 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Biel Rocha em que solicitam a realização de audiência pública da
Comissão, com os convidados que mencionam, para subsidiar o
parecer ao Projeto de Lei n 2 2.88012005, que altera a Lei n 9 12.733, de
30112/97, regionalizando a concessão de incentivos fiscais, com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado e
debater a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura - FEC -, a
ser elaborada pela Secretaria de Estado de Cultura; do Deputado
Adalclever Lopes em que solicita a realização de audiência pública,
com convidados que menciona, com a finalidade de debater a reforma
e o uso que se pretende dar ao prédio da Secretaria de Estado de
Educação, imóvel localizado no conjunto arquitetônico da Praça da
Liberdade e tombado pela Fundação Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - lepha-MG - e pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, abrigando
atualmente o Centro de Referência do Professor e o Museu-Escola.
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 maio de 2006.
João Leite, Presidente.
ATA DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS, EM 16/5/2006
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Irani Barbosa, Gustavo Valadares e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
Avelar e Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a situação dos resíduos
sólidos no Estado e os critérios utilizados para o licenciamento
ambiental e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. limar Bastos
Santos, Presidente da Feam; Wagner Soares Costa, Gerente de Meio
Ambiente da Fiemg; Rodrigo de Almeida Oliveira, Assessor de Meio
Ambiente da Faemg; Herzio Mansur, Diretor Comercial da Associação
Mineira de Municípios - AMM -; José Miguel Cotta, Secretário
Municipal de Meio Ambiente de Mariana; Maeli Estrela Borges,
Consultora de Resíduos Sálidos e Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Santelmo Xavier Filho,
professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais - Cefet -; Frederico Pecorelli e Maria Angélica Schimidt,
Coordenadores-Gerais do Grupo de Estudo e Pesquisas de Direito
Educacional - Gepede -; que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente faz suas considerações iniciais, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, e concede a palavra aos
Deputados Célio Moreira e Gustavo Valadares, também autores do
citado requerimento, para suas considerações iniciais. Em seguida, a
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Irani Barbosa, Presidente - Gustavo Corrêa - Célio Moreira.

ATA DA 11 
é

REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 16/5/2006
Às 151h06min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Jô Moraes e Maria Olívia e os Deputados Fahim Sawan, Gustavo
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Valadares e Luiz Humberto Carneiro (substituindo este ao Deputado
Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 Q turno, do Projeto de Lei n Q 3.236/2006 na forma do
Substitutivo n 9 1, apresentado por esta Comissão (relator: Deputado
Fahim Sawan); e pela aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei ns
2.949/2006 na forma do Substitutivo n2 1, apresentado por esta
Comissão (relatora: Deputada Jô Moraes); e 3.006/2006 (relator:
Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 2? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 9s 6.540, 6.562 e
6.56612006. Passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Fahim Sawan, em
que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado para que
envide esforços e determine as providências necessárias para a
aplicação imediata da Lei Federal 11.301, de 10/5/2006, que define
como funções do magistério, para fins de aposentadoria, as exercidas
em estabelecimentos de educação básica, em seus mais diversos
níveis e modalidades. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada em 17/5/2006,
às 10 horas, com a finalidade de apreciar o parecer sobre emendas ao
Projeto de Lei nQ 2.916/2006 e de discutir e votar proposições da
Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
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Fahim Sawan, Presidente - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
José Henrique.	-
ATA DA 1 REUNIAOORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 16/5/2006

As 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Laudelino Augusto (substituindo este a Deputada Maria
Tereza Lara, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e
Sargento Rodrigues (substituindo a Deputada Maria Olívia, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da 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 do
Deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita desta
Comissão ao Hotel Crer-Ser, à Coordenação Municipal de Saúde
Mental - Cersam - e ao Hospital Galba Veloso; sejam convidadas as
entidades que menciona para participarem de todas as atividades da
Comissão; e sejam realizadas reuniões para se discutirem os
seguintes assuntos: "Tratamento da pessoa com transtorno mental,
deficiência mental e autismo" e "Diferenciação entre transtorno
mental, deficiência mental e autismo: tratamento adequado e formas
de inclusão"; "Lei da desospitalização e suas consequências" e
"Pessoas contempladas pela lei da desospitalização: resultados reais
da aplicação de lei"; "Instituições Públicas municipais e estaduais de
apoio ao deficiente mental e ao autista" e "Amparo e assistência social
aos deficientes mentais, autistas e suas famílias: programas de
inclusão". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Olívia - Maria Tereza [ara.
ATA DA 12? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152
LEGISLATURA, EM 17/5/2006

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá a ata por aprovada, a qual é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, os trabalhos desenvolvidos pelo
Escritório de Direitos Humanos, órgão coordenado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes e a Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais, inaugurado em setembro do ano passado.
A Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs.
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos,
representando Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -; Eduardo Cyrino
Generoso, Defensor Público, representando Marlene Oliveira Nery,
Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Gustavo
Corgosinho Alves de Meira, Coordenador do Escritório de Direitos
Humanos da Defensoria Pública de Minas Gerais; Marcelo Dayrell
Vivas, Coordenador do Escritório de Direitos Humanos da Defensoria
Pública de Minas Gerais; Glauco David de Oliveira Souza, Presidente
da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais; e as Sras.
Márcia Maria de Paiva Borges Martini, Diretora de Promoção dos
Direitos Humanos e Inclusão Social da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese -; e Walkíria La Roche,
Coordenadora do Centro de Referência do Homossexual do Estado
de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

La
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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, 24 de maio de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -

Biel Rocha - Jô Moraes - Paulo Piau.
ATA DA 1 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Luiz
Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Suspende-se a reunião. As
11 hl Omin são reabertos os trabalhos com a presença da Deputada
Elisa Costa e dos Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, Jayro
Lessa e Sebastião Helvécio. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos
Srs. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional, Max
Fernandes dos Santos, Gerente de Mercado e Almir Márcio Miguel,
Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, da Caixa Econômica
Federal; e José Lopes Daldegan, Presidente da Apae, e Cristino
Batista Neto, Presidente do Instituto Helena Antipoff, de Divinópolis,
todos publicados no "Diário do Legislativo" de 11/5/2006. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns 2.98112005
(Deputado Luiz Humberto Caneiro); 3.013/2006 (Deputada Elisa
Costa); 3.168 e 3.169/2006 (Deputado Jayro Lessa); 3.17012006
(Deputado Sebastião Helvécio); 3.171/2006 (Deputado José
Henrique); 3.25512006 (Deputado Domingos Sávio), no 12 turno; e as
Mensagens n 2s 572/2006, (Deputado Dilzon Meio) e 575/2006
(Deputado Jayro Lessa), em turno único. Passa-se à 1 2 Fase da 2
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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 1 2 turno, dos Projetos de Lei n2s
3.013/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa ) e 3.169/2006 (relator:
Deputado Jayro Lessa) com as Emendas que receberam o n 2 1, da
Comissão de Constitução e Justiça. São também aprovados os
pareceres, em turno único, que concluem pela ratificação da matéria
por meio de projetos de resolução originados das Mensagens n2
572/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio) e 575/2006 (relator:
Deputado Jayro Lessa). O parecer sobre o Projeto de Lei fl2
2.16112005, no 12 turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos
Sávio. Os Projetos de Lei n 2s 2.912/2005, 2.981 e 3.140/2006 são
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprirem pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei n2
3.00612006, por ter sido apreciado em reunião anterior. 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 maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Dilzon Meio - José Henrique.

ATA DA 82 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 18/5/2006
Às 91h45min, comparecem no Teatro da Assembléia a Deputada

Maria Tereza Lara e o Deputado André Quintão, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério
Correia. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
Tereza Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes, e informa que a reunião se destina
a debater o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de
Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes. A Presidência interrompe a P Parte da
reunião para ouvir as Sras. Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema,

tal
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Promotora de Justiça e membro do Fórum de Enfrentamento a
Violência Sexual, Abuso e Exploração contra Crianças e
Adolescentes; Gláucia Barros, representando Marilene Cruz,
Coordenadora da Frente Estadual de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente; Gláucia Helena Souza da Silva, Coordenadora de
Políticas para Mulheres da Prefeitura Municipal de Contagem;
Vereadora Neila Batista, Coordenadora da Frente Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte; Elizabeth
Vieira Gomes, representando o Comitê Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual Infanto-Juvenil; Joseli Rosa de Souza, referência
jovem do Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual,
Abuso e Exploração contra Crianças e Adolescentes; e os Srs.
Procurador de Justiça José Ronald Vasconcelos Albergaria,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude, representando Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça; James Andris Pinheiro, Presidente do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente; João Batista de Oliveira, Subsecretario de Direitos
Humanos, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente.	 -

ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 41 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 23/5/2006
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, João Leite e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este ao Deputado Doutor Ronaldo, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número

rs
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regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
com convidados, o Projeto de Lei n 2 129/2003, que institui o Código
Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de Minas
Gerais, e comunica o recebimento de ofício do Sr. Emílio Garibaldi,
Chefe Substituto do 32 DS do DNPM, publicado no "Diário do
Legislativo" de 18/5/2006. A Presidência interrompe a 1? Parte da
reunião para ouvir o Sr. Márcio Heitor Stelmo, Consultor da Vigilância
Ambiental da Superintendência de Epidemiologia da Secretaria de
Estada de Saúde; as Sras. Cláudia Auharek Novaes, Advogada da
Superintendência de Epidemiologia da Secretaria de Estado de
Saúde; Talita Leal Chamone, Consultora do Departamento de
Zoonoses da Secretaria de Estado de Saúde; Maria do Carmo Araújo
Ramos, Gerente do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Ana Masini e lone Torquato de
Oliveira Naves, respectivamente, Diretora e Tesoureira da ONG
Animais Urbanos do Brasil; Eulália Jordá-Poblet, médica, consultora
na área de doenças parasitárias e infecciosas da ONG Animais
Urbanos do Brasil; e Patrícia Prata Maluf, membro do Conselho
Regional de Medicina Veterinária, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 32
Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado João Leite, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Secretário de Saúde solicitando informações sobre
as despesas realizadas pelo Estado, nos últimos cinco anos, com
exames para diagnóstico de leishmaniose humana, como sorologia,
biópsias e outros; com tratamento humano para leishmaniose; com

m
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consultas ambulatoriais e de internação diretamente ligadas à
leishmaniose e às suas complicações. 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, 24 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 23/5/2006
As 20h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique
e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Elisa Costa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 10 Fase da 20 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto
de Lei n2 2.005/2004 na forma do Substitutivo n9 1, da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas ns 3 a
8, e pela rejeição das Emendas n 2s 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado José Henrique). O Projeto de
Lei Complementar n 9 71/2005 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Dilzon Meio - Luiz Humberto

Carneiro.

rs- -
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.722/2005
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares
das Comunidades Cabrestos - AFACC -, com sede no Município de
Vargem Bonita.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 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 instituição, no cumprimento de seus dispositivos estatutários,

promove o desenvolvimento da comunidade por meio da realização de
obras e ações, otimizando recursos próprios, doações ou
empréstimos, assim como participa efetivamente na formulação e
execução de políticas públicas em Vargem Bonita.

Contribui para o desenvolvimento sustentável, atuando de forma
concreta na defesa e preservação do meio ambiente, protegendo o
ecossistema e as reservas legais. Estimula o aproveitamento do
potencial turístico da região e está presente na comercialização dos
produtos.

Proporcionando o conhecimento de tecnologias adequadas à
produção familiar, oferece assessoramento e cria instrumentos para
facilitar a aquisição de insumos e equipamentos pelas famílias dos
agricultores, o que estimula a melhoria técnica e profissional.

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

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

2.722/2005 em turno único, com a Emenda n 2 1, formulada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
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Padre João, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.838/2005
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública o Lar Escola Santo Antônio, com
sede no Município de Alpinópolis.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem propósito filantrópico dentro de uma

concepção de assistência social e se dedica a conceber, manter e
dirigir unidades que ativem a promoção humana por meio da
educação, da cultura e do ensino.

Atento ao compromisso assumido com a sociedade, o Lar Escola
Santo Antônio assiste 80 crianças de 6 a 16 anos, em regime de semi-
internato, fornecendo-lhes alimentação, reforço escolar, atendimento
psicológico, higiene e lazer, auxílios necessários para a boa formação
humana.

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

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

2.83812005, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
2.986/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Porto Firme.

L4
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a' 1 do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade executa um trabalho que objetiva melhorar a qualidade

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

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

Além de prestar-lhes ampla assistência, atua na compilação e
divulgação das normas legais que as amparam e participa de ações
para obter novos conhecimentos e informações que possam facilitar
as suas condições de existência.

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

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

2.98612006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.062/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria OUvia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Botelhos.

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
Dentro da filosofia que rege a existência das Apaes, a referida

entidade tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das
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pessoas portadoras de necessidades especiais, assegurando-lhes o
legítimo espaço na comunidade e o respeito aos seus direitos.

Além de prestar-lhes ampla assistência, atua na compilação e
divulgação das normas legais que as amparam e participa de ações
que visam obter novos conhecimentos destinados a facilitar a vida
dessas pessoas.

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

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

3.06212006 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.064/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Centro de Convivência Maria
Maria, com sede no Município de lpatinga.

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
Os objetivos do Centro de Convivência Maria Maria estão voltados

para a promoção da educação e da saúde de crianças e famílias,
destacando-se a atenção dada às gestantes e às crianças de zero a
três anos.

A referida instituição atende gratuitamente as demandas de seus
assistidos, particularmente quanto ao desenvolvimento sadio das
crianças, num esforço de proteção à vida; atua na construção de
política públicas que possam consolidar, assegurar e expandir o
desempenho socioeconômico das pessoas que necessitam de suporte
para não ficarem à margem da sociedade; promove várias ações
voltadas para a produção de pesquisas e publicações e realiza
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eventos, como reuniões, círculos de estudos, conferências, debates e
cursos com vistas à propagação de seus esforços e resultados,
permitindo que valiosas informações cheguem à comunidade.

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

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

3.06412006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.070/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Passos, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
São Francisco, com sede no Município de Cássia.

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, buscando colaborar com o poder público,

representa os moradores do Município de Cássia e integra as suas
ações que possam promover desenvolvimento.

Atua na defesa dos direitos humanos e estreita os vínculos entre
seus associados dentro de um espírito de solidariedade, o que ajuda
na resolução das demandas legítimas. Suas iniciativas são
empreendidas, por vezes em parceria com o poder público e com a
iniciativa privada comprometida com o desenvolvimento da cidade e
do Bairro São Francisco.

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

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

3.07012006, em turno único.
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Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.073/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n 9 3.073/2006 visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Santa Luzia, com sede no Município de Campina Verde.

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

Fundamentação
A Associação dos Produtores Rurais Santa Luzia, constituída em

25110/2001, no Município de Campina Verde, tem por finalidade
idealizar e executar projetos, em parceria com o poder público e a
iniciativa privada, que beneficiem as atividades agropecuárias
desenvolvidas no Município. Para obtenção de melhores resultados,
promove cursos sobre conhecimento de notas técnicas de mercado e
reuniões para o fortalecimento do espírito de união entre os
associados; reivindica melhorias para a região, particularmente,
quanto à conservação das estradas vicinais.

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

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

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

n Q 3.073/2006em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.075/2006
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Cidade Nova e São Cristóvão, com sede no Município de
Formiga.

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 realiza ações e eventos que possam lograr a

promoção social, cultural e recreativa nos Bairros Cidade Nova e São
Cristóvão, na cidade de Formiga, buscando a integração dos seus
moradores.

Atua junto aos órgãos públicos na busca de solução dos problemas
sociais e propõe soluções que possibilitem o combate à fome e à
pobreza e que ajudem na proteção à saúde das famílias, à
maternidade, à infância e às pessoas da terceira idade.

Trabalha permanentemente na consecução de ações que atendam
às demandas da coletividade, particularmente no tocante à reforma e
à construção de habitações.

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

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

3.075/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.078/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n2
3.078/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária da Estiva, com sede no Município de Curvelo.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o ar!. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1993, tem por finalidade

defender o interesse coletivo da região onde se situa, para lograr o
seu desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da população
local.

Entre suas iniciativas, podemos destacar: assistência às pessoas
carentes; manutenção de uma creche para atender a crianças de até
seis anos; realização de atividades esportivas, cívicas, culturais e de
lazer, das quais se vale para incentivar a solidariedade e a
cooperação entre os seus associados e os demais moradores.

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

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

n2 3.078/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.082/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Deficiente do
Liberdade, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade o incentivo à participação

da comunidade e, particularmente, da família na assistência a
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pessoas portadoras de necessidades especiais, criando as condições
adequadas para o desenvolvimento pleno dos seus assistidos.

Presta-lhes serviços gratuitos, em caráter permanente, observando
as necessidades individuais. Em vista disso, dá instruções e
assistência às famílias, preliminarmente, para que possam colaborar
com os cuidados que lhes são dispensados.

Estabelece parcerias com órgãos públicos e a iniciativa privada com
o objetivo de obter recursos para a sua manutenção e para que
também possa dar tratamento integral a todos, sem qualquer
discriminação.

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

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

3.082/2006 em turno único.
Saia das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.095/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae de Estiva, com sede no Município de
Estiva.

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
As Apaes são instituições caracterizadas pelo trabalho que objetiva

melhorias da qualidade de vida das pessoas portadoras de
necessidades especiais, buscando a consolidação da sua dignidade e
cidadania.

A Apae de Estiva contribui para esse esforço, ajudando na
elaboração e efetivação de políticas públicas do Município orientadas

L1



1 18

para atender às demandas de seus assistidos, assegurando-lhes o
espaço de direito na comunidade.

Além de prestar-lhes ampla assistência, atua na compilação e na
divulgação das normas legais que amparam tais pessoas. Também
participa de ações para obtenção e difusão de novas informações e
avanços que possam beneficiá-las.

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

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

3.095/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.098/2006

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 o Centro de Referência do Cidadão -
Cerc -, com sede no Município de Confins.

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

Fundamentação
O Centro de Referência do Cidadão, com atuação regular no

Município de Confins, tem como objetivo a prestação de assistência
social aos moradores, a realização de ações em defesa de seus
direitos e a conscientização sobre o seu papel na sociedade.

Tem compromisso com a cultura e o ensino. Assim, disponibiliza
pesquisas sobre os mais diversos assuntos para os alunos, oferece-
lhes reforço escolar, promove oficinas de arte, cursos de artesanato,
de dança e música, além de outros eventos culturais e artísticos.

Parte de seus esforços é canalizada para o combate à fome e à
pobreza por meio de incentivo à produção de alimentos essenciais e à
instalação de unidades de distribuição a preços mínimos. Estabelece
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convênios e formas de cooperação com empresas e órgãos públicos
para fomentar programas de capacitação profissional, bem como de
geração de emprego e renda.

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

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

3.09812006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.112/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n Q 3.112/2006
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

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

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 1994, presta relevantes serviços

aos moradores da Vila São Sebastião, dos Bairros Felipe, Eldorado e
da Rua Professor José Florêncio, uma vez que procura solucionar os
grandes problemas enfrentados por eles.

E relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos
sociais da região e proporciona aos seus moradores atendimento nas
áreas da saúde, educação, esporte, cultura e lazer.

Dessa maneira, concorre para o desenvolvimento, para a formação
e para a valorização do espírito comunitário.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública que se lhe pretende outorgar.

Conclusão

kA
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 3.112/2006, em turno única.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.113/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, a Projeto de Lei n 2 3.113/2006
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos e Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

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

Fundamentação
A entidade em questão, sem fins lucrativos, foi constituída em 1989

e possui como objetivo essencial promover o desenvolvimento do
Bairro Alto das Mercês e adjacências por meio da realização de obras
e ações, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população
local.

Dessa maneira, proporciona a seus assistidos atendimento nas
áreas de saúde, educação e lazer; combate a fome e a pobreza;
promove a inserção de seus associados no mercado de trabalho;
reivindica para os referidos bairros serviços de utilidade pública
necessários ao melhoramento geral de sua infra-estrutura.

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

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

3.11312006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
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3.120/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n2

3.120/2006 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Parque das Nações 1 e II, com sede no
Município de Três Marias.

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

Fundamentação
Constituem iniciativas da Associação Comunitária dos Bairros

Parque das Nações 1 e II: promover a união dos seus associados,
mediante debates sobre os problemas comunitários e a busca de
alternativas para solucioná-los; celebrar convênios com instituições
públicas e privadas, com a finalidade de obter melhorias para a
comunidade; proporcionar aos associados atividades sociais, culturais
e desportivas; prestar assistência às famílias carentes; combater a
fome e a pobreza; possibilitar a inserção dos seus beneficiados no
mercado de trabalho; desenvolver atividades de preservação do meio
ambiente.

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

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

n 2 3.120/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.156/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
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do Bairro São Benedito, em Santa Luzia - ACMBSB -, com sede nesse
Município.

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

Fundamentação
A entidade em causa desenvolve um trabalho que visa ao

desenvolvimento dos moradores do Bairro São Benedito, em Santa
Luzia. Dessa forma, envida esforços visando obter recursos e serviços
que atendam às demandas nas áreas da educação, da saúde, do
lazer e do esporte.

Atua nas ações de proteção à família, às crianças e aos jovens,
participando ou mesmo executando projetos sociais que atendam às
suas necessidades básicas, como programas de moradias populares.

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

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

3.15612006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.162/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Novo Caminho - Anoc -
com sede no Município de Boa Esperança.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade a prestação de serviços

assistenciais à gestante, à criança, ao jovem e ao idoso. Proporciona
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alimentação e noções de higiene às famílias carentes.
Entre suas iniciativas, ela se propõe a oferecer atendimento médico,

psicológico e dentário, promove eventos culturais e ações que visam à
prevenção e à recuperação de dependentes químicos e a sua
reintegração na comunidade.

Desenvolve programas educacionais para jovens e adultos, desde a
alfabetização até a qualificação profissional; tem compromisso com a
preservação do meio ambiente para a efetivação do desenvolvimento
sustentado; estabelece parcerias com o poder público, instituições
privadas e do terceiro setor, objetivando o melhor desempenho de
suas atividades.

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

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

3.162/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.178/2006

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais
do Município de Passa Vinte - Aprovinte -, com sede no Município de
Passa-Vinte.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade a integração dos

produtores rurais e também a recepção, o transporte, a classificação,
o beneficiamento e a industrialização e a comercialização da
produção, registrando as respectivas marcas, quando necessário.

Atua na recepção de certos bens, como vacinas, medicamentos e
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insumos pertinentes às atividades de produção; presta serviços de
suporte tecnológico, por vezes em parceria com os órgãos públicos,
voltados para a produção rural; trabalha na obtenção de recursos para
financiar o custeio das lavouras e outros investimentos demandados
pelo homem do campo.

E atenta à capacitação profissional dos membros da Associação,
realizando convênios e parcerias que visam ao aprimoramento
funcional, técnico e de gestão.

Tem na proteção ao meio ambiente e no combate à fome e à
pobreza a consolidação do compromisso firmado com a sociedade.

Pelo seu esforço, a Aprovinte merece o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.178/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.184/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Asilo São José da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de João Pinheiro.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou 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 referida entidade tem por finalidade a manutenção de

estabelecimento que abriga pessoas idosas de ambos os sexos. Ali,
proporciona-lhes suporte material, moral, intelectual, amparo social e
espiritual dentro de um ambiente de liberdade e dignidade, garantindo-
lhes a preservação de sua saúde física e mental.

O trabalho desenvolvido pelo referido Asilo expressa o compromisso
social assumido pela Sociedade de São Vicente de Paulo, instituição a
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que está vinculado.
Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.1 84/2006 em turno único, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.186/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Conselho Central de João Pinheiro
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
João Pinheiro.

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

Fundamentação
A referida entidade tem caráter beneficente e se propõe desenvolver

direta ou indiretamente, por meio de outras entidades vicentinas
associadas, atividades caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social em sua área de atuação.

Dentro da estrutura organizacional das Sociedades de São Vicente
de Paulo, ela apóia as conferências, os conselhos particulares e as
obras unidas e especiais instituições constituídas legalmente e
representa outras que não possuem personalidade jurídica.

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

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

3.18612006 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
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Jô Moraes, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.209/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei ng 3.209/2006

visa a declarar de utilidade pública a Creche São Tarcísio, com sede
no Município de Moema.

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

Fundamentação
A referida entidade tem como principal objetivo prestar assistência a

crianças carentes de 3 meses a 6 anos de idade, residentes no
Município de Moema.

Para atingir suas metas, proporciona-lhes abrigo, alimentação,
assistência médica, educação e apoio psicológico. Dessa maneira,
disponibiliza para os assistidos um ambiente saudável e atividades
que objetivem melhorar suas condições de vida e proporcionar-lhes
bem-estar.

Ao cuidar dos filhos, possibilita aos pais ou responsáveis
trabalharem, de maneira a oferecer-lhes condições de subsistência
em um lar mais bem estruturado.

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

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

n 3.209/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.210/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei flQ

3.210/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com
sede no Município de Formiga.

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

Fundamentação
A referida Associação, em funcionamento desde 1988, tem por

finalidade defender o interesse coletivo dos bairros onde se situa,
visando lograr o seu desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida
dos seus moradores.

Dessa maneira, proporciona a seus assistidos atendimento nas
áreas de saúde, educação e lazer, combate a fome e a pobreza e
reivindica para os referidos bairros serviços de utilidade pública
necessários ao melhoramento geral de sua infra-estrutura.

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

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

n 2 3.210/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.220/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Confederação das Irmãs Beneficentes
Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul Soares, com sede nesse
Município.

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

Fundamentação
A instituição em causa desenvolve atividades no campo assistencial,

com destaque para a proteção da saúde, da gestante, da criança e do
idoso. Fornece às famílias carentes, gratuitamente, medicamentos,
suporte médico-hospitalar, atendimento odontológico; assiste pessoas
portadoras de necessidades especiais, proporcionando-lhes cadeiras
de rodas, aparelhos auditivos e óculos.

Realiza campanhas para obtenção de recursos que são destinados
à construção e reformas de moradia; estimula o processo de
integração de seus associados; promove eventos de cunho esportivo,
cultural e de lazer, atividades estas que contribuem para o
aprimoramento da coletividade.

Valoriza o propósito associativista e as vantagens do
cooperativismo; realizando palestras, campanhas e eventos, nos quais
divulga o seu trabalho de proteção ao meio ambiente.

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

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

3.220/2006 em turno único, com a Emenda n Q 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N 9 71/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e encaminhado a esta Casa por meio do Ofício n Q 28/2005, o
Projeto de Lei Complementar n 2 71/2005 visa a alterar dispositivos da
Lei Complementar n Q 33, de 28/6/94 - Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/6/2005, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

rAC
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 192, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe altera dispositivos da Lei Complementar

n2 33, de 28/6/94 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. Tal medida faz-se necessária para adequar a
mencionada norma às Emendas à Constituição & 63, de 19/7, e n2
69, de 21/12, ambas de 2004, e às decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal - STF - nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
n9s 11.067/MG  e 2.068-4/MG, relativas à forma de ingresso na carreira
dos Auditores e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, respectivamente, e cujos acórdãos foram publicados em
21/11/97 e em 16/5/2003.

Entre as mudanças propostas, incluem-se a alteração do art. 42 da
mencionada lei complementar, que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Contas relativamente ao número de Auditores dos
quadros dessa Corte, a forma de ingresso na carreira de Auditor, por
meio de concurso público, a extensão das garantias e dos
impedimentos de Juiz de Direito de entrância mais elevada ao
integrante da carreira, conforme determina o § 1 1 do art. 79 da Carta
mineira, bem como estabelece as regras sobre prazos para
aposentadoria com as vantagens do cargo de Auditor.

A proposição prevê, ainda, a alteração dos incisos V e X do art.16
da Lei Complementar n2 33, de 1994. O inciso V estabelece a
competência do Tribunal de Contas para determinar a realização de
concursos públicos para o preenchimento dos cargos de seu quadro
de pessoal, e o projeto em comento inclui no dispositivo a mesma
determinação para os cargos de Auditor e Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. Quanto à alteração proposta para
o inciso X, trata-se de medida para suprimir a expressão "junto ao" da
denominação do Ministério Público especial.

Propõe-se ainda no projeto em análise a alteração dos incisos II, XX
e XXI do art. 17 da Lei Complementar n 9 33, de 1994. Tal medida visa
à inclusão do Auditor e do Procurador do Ministério Público junto ao

is'
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Tribunal de Cantas nos dispositivos relativos à competência do
Presidente dessa Corte para dar posse, conceder licença e férias aos
servidores do quadro de pessoal do Tribunal e expedir atas,
reconhecendo-lhes direitos.

O projeto pretende também, em seu art. 42, alterar a redação do art.
21 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, fixando novas
competências para o Auditor. Já o art. 52 da proposição visa à
alteração dos arts 22,23 e 24 da mencionada lei, estabelecendo a
composição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as
regras para o ingresso na carreira, a forma de nomeação, suas
competências, direitos, garantias, prerrogativas e obrigações, tudo em
consonância com o texto constitucional estadual vigente.

Outras alterações propostas são relativas à competência do Tribunal
Pleno, ao julgamento das contas dos Prefeitos Municipais, à abertura
de tomada de contas especial, à forma das decisões do Tribunal e
suas respectivas execuções, bem como a prazos e procedimentos nos
julgamentos feitos por essa Cone de Contas e à alteração de suas
câmaras. Além disso, a proposição trata de fixar o subsídio do Auditor
e do Procurador do "Parquet" especial.

A matéria se insere no âmbito da competência legislativa estadual,
por força do disposto no art. 75, "caput" e parágrafo único, c/c o art.
25, "caput" e § 12 , ambos da Constituição da República. No que
concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a
Constituição mineira determina, no "caput" do art. 65 que "a iniciativa
de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão
da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos no próprio texto
constitucional. Ainda, segundo o inciso IV do § 22 do mencionado
dispositivo, considera-se lei complementar, entre outras matérias, a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

No que concerne à iniciativa do Presidente dessa Cone para
deflagrar o processo legislativo sobre matéria relativa ao Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, a despeito de a Constituição
Federal e a Cada mineira serem silentes sobre o assunto, o STF já se
manifestou a respeito na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 9 789 -
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DF -, ajuizada pelo Procurador-Geral da República para impugnar
normas inscritas na Lei n 2 8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, em face do que estabelece
o art. 130 da Constituição Federal. Como se observa no acórdão
proferido na mencionada ADI, o "Parquet" especial integra a estrutura
das Cortes de Contas e seus membros não dispõem da prerrogativa
para iniciar o processo legislativo. O acórdão da mencionada decisão
esclarece que

"O Ministério Público especial de que trata a Lei n 9 8.443/92 - não
obstante entendimento diverso expendido por Pontes de Miranda ... -
integra a própria organização administrativa do Tribunal de Contas da
União, ainda que privilegiado por regime jurídico especial, sob pena
de qualificar-se, na medida em que é totalmente alheio à estruturação
orgânica do Ministério Público da União, como um corpo destituído de
qualquer referência ou vinculação de ordem institucional".

De acordo com a decisão proferida, a Constituição Federal não
estendeu a esse Ministério Público especial a prerrogativa de iniciar o
processo de formação das leis, e, achando-se ele estruturado
administrativamente no Tribunal de Contas da União, permitiu que
essa Corte de Contas viesse a incluí-lo na proposição legislativa
concernente a suas organização e estrutura, já que possui autonomia
para fazê-lo.

Assim sendo, não há obstáculo juridíco-constitucional para a
proposição tramitar nesta Casa, visto que ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas não é dada a prerrogativa de iniciar o processo
de formação de leis, devendo o mencionado "Parquet" ser estruturado
administrativamente na Corte de Contas do Estado. Por este motivo,
inclui-se na estrutura da Corte de Contas o Ministério Público especial,
sendo, pois, da competência do Presidente da Corte de Contas dar
posse, conceder férias e expedir atos de reconhecimento de direitos e
vantagens relativos aos Procuradores do Ministério Público especial.

No que concerne ao acesso ao cargo de Auditor do Tribunal de
Contas, decidiu o Supremo Tribunal Federal - STF -, na ADIN n
1.067/MG, que esse se dá por concurso público. E que, de acordo
com o art. 79 da Constituição Estadual, o ingresso no referido cargo
se daria por meio de nomeação pelo Governador do Estado, depois
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de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa. Entretanto, por
força da mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, o "caput"
e os incisos 1 a IV do art. 79 da Constituição do Estado e a expressão
"os mesmos direitos", inscrita na primeira parte do § 1 2 do referido
artigo, foram declarados inconstitucionais. A correção da
inconstitucionalidade se deu por meio da promulgação da Emenda à
Constituição n2 69, e, por meio da proposição em análise, objetiva-se
a adequação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas à citada Emenda
à Constituição, que acrescenta dispositivos aos arts. 77 e 79 da
Constituição do Estado e ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o art. 124
da Carta Estadual contém expressão declarada inconstitucional,
também pelo STF, no acórdão proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n Q 2.068-4. Essa decisão impediu o
prosseguimento da solução encontrada pela Carta mineira, que
determinou que o Ministério Público Estadual, por meio de sete
Procuradores de Justiça, exercesse a função ministerial, como "fiscal
da lei", também junto ao Tribunal de Contas do Estado. Embora
engenhoso e econômico do ponto de vista administrativo, este
posicionamento legal encontrado pelo legislador mineiro encontrava -
se em desacordo com o entendimento do Supremo, que, no mérito, já
havia decidido a questão. Assim sendo, também por meio da
promulgação da Emenda à Constituição n 2 69, foram corrigidas todas
as imprecisões legais, motivo pelo qual é necessária a adequação da
Lei Complementar n 33, de 1994.

E importante ressaltar que a organização federal pressupõe a
precedência da Constituição da República sobre a do Estado e impõe
a esta normas centrais, que vão conferir homogeneidade aos
ordenamentos constitutivos do Estado Federal.

Assim, o entendimento do STF sobre as questões relacionadas ao
Ministério Público especial, no que concerne às regras contidas no
inciso 1 do § 22 do art. 73, no § 3 2 do art. 128, nos § 2 2 e 39 do art.
129 e no art. 130 da Carta da República, aplica-se ao sistema de
controle externo e à organização da Corte de Contas do Estado,
impondo-se ao texto constitucional do Estado as regras sobre
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concurso público da Carta Federal. Como tal tipo de preocupação se
revela não apenas como regra, insculpida no já referido art. 75 da
Constituição da República, mas principalmente como princípio, tendo
em vista os termos das decisões do STF aqui referidas, o paradigma
dos Tribunais de Contas estaduais é aquele instituído para o Tribunal
de Contas da União. Isso se aplica não somente às competências,
atribuições e prerrogativas de seus membros como também à
composição de seus órgãos internos, notadamente a Auditoria e o
Ministério Público, questão, como dissemos, já decidida pelo STF.

Assim sendo, faz-se necessária a alteração da denominação dada
ao "Parquet" especial no projeto, a qual passará de "Ministério Público
de Contas" para "Ministério Público junto ao Tribunal de Contas",
denominação esta expressa no art. 130 da Carta da República, nos §
4 e 52 do art. 79 da Constituição mineira e no art. 80 e seguintes da
Lei n g 8.443, de 16/7/92, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências.

Sobre as demais alterações propostas para a Lei Complementar n2
33 pela proposição em comento, cumpre-nos ressaltar que se trata de
medidas de ordem administrativa, relativas à alteração da
competência do Tribunal Pleno, ao julgamento das contas dos
Prefeitos Municipais, à abertura de tomada de contas especial, à
forma das decisões do Tribunal e a sua execução, bem como a prazos
e procedimentos nos julgamentos feitos, todas com o objetivo de
definir a competência e a forma de atuação do "Parquet" especial.
Além disso, a proposição propõe a criação de uma câmara de licitação
• de uma câmara para o exercício exclusivo da fiscalização financeira
• orçamentária dos Municípios. O projeto, ainda, fixa o subsídio do
Auditor e do Procurador do "Parquet" especial.

No tocante à criação dos cargos de Auditor e Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e à fixação de seus
subsídios, deve-se observar que a matéria não é específica de lei
complementar. De acordo com o disposto no inciso X do art. 39 da
Constituição Federal, a remuneração de servidor, a fixação de
subsídio ou a sua alteração se dará por lei específica, observada a
iniciativa privativa. Trata-se de matéria que gera controvérsia, mas o
entendimento dominante é o de que só devem integrar lei

La
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complementar aquelas matérias assim definidas especificamente no
texto constitucional. E que o projeto em estudo apresenta o Anexo
único, que fixa a remuneração dos integrantes dos cargos de Auditor
e de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
medida que, no nosso entendimento, deveria integrar projeto de lei
ordinária. A criação de cargos na Secretaria do Tribunal de Contas e a
fixação de sua remuneração encontram-se listadas no rol de
competências privativas do Presidente do Tribunal de Contas,
conforme prescrito no art. 66 da Carta Estadual. Como não se trata de
matéria afeta à organização daquela Corte, não é, portanto, objeto de
lei complementar.

Verifica-se, então, uma questão problemática: o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado incluiu no mesmo projeto matérias que
exigem diferentes quóruns para aprovação, no caso, a organização da
Corte e a criação de cargos e fixação de subsídios.

Nesse aspecto, constatamos que a proposição encontra
impedimento de natureza constitucional, legal e regimental para
tramitar na forma em que se encontra. Além do problema já apontado,
relativo ao quórum para aprovação das matérias, a Lei Complementar
n Q 78, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação
das leis do Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63
da Constituição do Estado, determina, no inciso 1 do art. 39, que "cada
lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a ele não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão", e o projeto em
comento trata da organização e estruturação de órgão e de fixação de
subsídio. Da mesma maneira, a Resolução n 9 5.173, de 1997, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado,
veda a apresentação de proposições que contenham mais de uma
matéria; nesse caso, nos termos do art. 173, § 5, da referida norma,
cabe à Comissão de Constituição e Justiça promover o seu
desmembramento em proposições específicas.

Assim sendo, cabe-nos apresentar, ao final deste parecer, um
substitutivo para adequar o projeto original à forma regimentalmente
prevista para sua tramitação, e um anexo para desmembrar a matéria,
de modo que os arts. 15 e 16 da proposição original passem a
constituir um novo projeto e tenham a devida tramitação, mantida a
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autoria do Presidente do Tribunal de Contas.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar ri2
71/2005 na forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado, e pelo
desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação
na forma do projeto de lei em anexo, para adequá-la à forma
constitucionalmente prevista para a sua tramitação.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Altera a Lei Complementar n9 33, de 28 de junho de 1994, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 40 da Lei Complementar n 2 33, de 28 de junho de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49 - Integram a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,

composta de quatro Auditores, e o quadro próprio de pessoal de seus
serviços auxiliares.

§ 12 - Os Auditores serão nomeados pelo Governador do Estado,
entre cidadãos brasileiros detentores de diploma de curso superior,
que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas, mediante concurso público de provas e títulos,
observada a ordem de classificação.

§ 2 - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz
de Direito de entrância mais elevada na organização judiciária do
Estado e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos direitos,
garantias e impedimentos deste.

§ 32 - o Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiver efetivamente exercido, no Tribunal de Contas,
por cinco anos e tiver cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público.".

Art. 2 - O inciso V do art. 16 da Lei Complementar n9 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 - ( ... )
V - determinar a realização de concursos públicos para provimento

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao

Lal
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Tribunal de Contas e daqueles que compõem seu quadro de pessoal,
julgando e homologando seus resultados;"

Art. 3°-Os incisos II, XX e XXI do art. 17 da Lei Complementar n2
33, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"ArL17-( ... )
II - dar posse a Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas e servidores do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do Regimento Interno;

XX - conceder licença e férias aos Auditores e Procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;

XXI - expedir atos de reconhecimento de direitos e vantagens
relativos aos Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas e servidores do quadro de pessoal do Tribunal;".

Art. 4 0 - O art. 21 da Lei Complementar n 2 33, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe forem
fixadas no Regimento Interno:

- substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando
convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras,
observado o critério estabelecido no parágrafo único do artigo 265 da
Constituição do Estado de Minas Gerais;

II - emitir parecer conclusivo nas consultas, recursos contra decisões
do Tribunal, nas prestações de contas anuais e em outros processos,
por solicitação do Presidente ou do relator;

III - promover a instrução dos processos de prestação de contas de
responsáveis por almoxarifados e de restituições de cauções;

IV - promover, por determinação do relator, na forma regimental,
diligência para complemento de instrução processual;

V - desempenhar outras atribuições, por determinação do Presidente
ou do Tribunal.".

Art. 5°- Os arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar n Q 33, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22-O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, essencial
à função jurisdicional de contas do Estado, compõe-se de quatro
Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, entre
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brasileiros, bacharéis em direito com, no mínimo, três anos de
atividade jurídica, e que tenham mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade.

§ l - Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se
os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da
independência funcional.

§ 22 - O Governador do Estado escolherá e nomeará o Procurador-
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas entre aqueles
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da
carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 32 - o Procurador-Geral, pelo exercício da função, terá um
acréscimo de 10% (dez por cento) em seu subsídio.

§ 4 - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de Procurador,
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais,
em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de
classificação.

§ 52 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contará com
o apoio administrativo e de pessoal do Tribunal, conforme organização
estabelecida no Regimento Interno.

§ 6 - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas aplicam-se as disposições da Seção 1 do Capítulo IV do Título
IV da Constituição da República pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura e, subsidiariamente, e no que couber, a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na parte
relativa a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime
disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira.

Art. 23 - Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de
outras atribuições estabelecidas no regimento interno:

- promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o
Tribunal de Contas, as medidas de interesse da justiça, da
administração e do erário;

II - comparecer às sessões do Pleno e das Câmaras e dizer de
direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à
decisão do Tribunal;
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III - promover, perante a Advocacia-Geral do Estado ou, conforme o
caso, perante as procuradorias dos Municípios jurisdicionados do
Tribunal de Contas, as medidas previstas no inciso 11 do § 6 0 do art. 75
e no art. 93 desta lei, remetendo-lhes a documentação e as instruções
necessárias;

IV - acionar o Ministério Público para adoção das medidas legais no
âmbito de sua competência;

V - emitir parecer conclusivo em todos os processos pertinentes ao
controle externo e em outros, por solicitação do Presidente ou do
Relator;

VI - após o trânsito em julgado da decisão do Tribunal que resulte
imputação de débito ou multa, encaminhar ao jurisdicionado a
respectiva certidão para fim de notificação;

VII - interpor os recursos permitidos em lei, sem prejuízo de poder
ajuizar ações no cumprimento de sua missão estabelecida no "caput"
deste artigo.

Art. 24 - As funções previstas nos incisos III e IV do art. 23 serão
exercidas pelo Procurador-Geral e, por delegação, pelos
Procuradores.

§ 1°- Em caso de vacância e nas ausências e nos impedimentos por
motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-
Geral será substituído por Procurador, observada a ordem de
antigüidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica
antigüidade.

§ 2 0 - O Procurador, nas substituições a que se refere o § 1°, terá
direito, ainda que proporcional, ao acréscimo previsto no § 3 0 do art.
22 desta lei.".

Art. 6 0 - O inciso VII do art. 25 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 - ( ... )
VII - julgar os recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas ou pelos responsáveis por contas, bens e valores
públicos;".

Art. 7 0 - O parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar & 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ad. 54- ( ... )
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Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no prazo
de cento e vinte dias após o recebimento do parecer prévio,
comprovado por aviso de recebimento, o Tribunal encaminhará o
processo ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para
adoção das medidas legais cabíveis.".

Art. 8 - O "caput" do art. 60 da Lei Complementar n 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato, desvio de
bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal,
sem prejuízo de comunicar o fato ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, ordenará, desde logo, a conversão do processo
em tomada de contas especial.".

Art. 9Q - O inciso 11 do § 6°do ad. 75 da Lei Complementar n Q 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 75 - (...)

II - remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a
certidão de débito, o acórdão e as notas taquigráticas para fins do
disposto nos incisos III e IV do art. 23.".

Art. 10 - O "caput" do art. 86 da Lei Complementar n Q 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86 - Qualquer dos Poderes do Estado ou do Município poderá
solicitar ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a
interposição de pedido de rescisão de julgado das decisões
terminativas do Tribunal, relativas a prestação de contas, salvo as do
Governador e do Prefeito, a aposentadoria, a reforma e a pensão,
se:".

Art. 11 - O art. 93 da Lei Complementar n 2 33, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público ao
Tribunal de Contas a adoção das medidas necessárias ao arresto dos
bens dos responsáveis julgados em débito.".

Art. 12 - A Lei Complementar n 2 33, de 1994, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 4-A e 4-B:

"Art. 4-A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras,
observado o disposto no § 6 2 do art. 76 e no § 29 do art. 77 da

LaI
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Constituição do Estado.
Art. 4-13 - Funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma
estabelecida nos arts. 22 a 24 desta lei.".

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - José Henrique.
Anexo

PROJETO DE LEI N 2 .../2006
Cria os cargos de Auditor e de Procurador do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas, fixa seus subsídios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Ficam criados na estrutura do Tribunal de Contas:

- quatro cargos de Auditor;
II - quatro cargos de Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas.
Parágrafo único - A codificação e a identificação dos cargos de que

trata este artigo serão estabelecidas em resolução do Tribunal Pleno.
Art. 2 - O subsídio do Auditor do Tribunal de Contas é fixado em

R$10.148,00 (dez mil cento e quarenta e oito reais).
Art. 32 - O subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas é fixado em R$10.148,00 (dez mil cento e
quarenta e oito reais).

Art. 40 - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta
lei não impede o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N2 93/2005
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos Membros da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Durval
Angelo, a Proposta de Emenda à Constituição n2 93/2005 adapta a
Constituição do Estado às modificações introduzidas na Constituição

rÁ
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da República pela Emenda n 2 45, de 8/1212004.
Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 20/8/2005, a proposição

foi distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda à Constituição n 9 45, de 8/12/2004, empreendeu a

chamada reforma do Judiciário, introduzindo na Constituição da
República inovações relevantes a respeito da organização e do
funcionamento do Poder Judiciário, com implicações práticas para a
Justiça Estadual, o que impõe a necessidade de adaptação da Carta
mineira às novas disposições constitucionais.

São várias as alterações introduzidas e que demandam a alteração
da Carta Estadual para que haja simetria de tratamento constitucional
entre ela e a Lei Maior no que concerne ao Judiciário. Destacamos as
seguintes inovações: exigência para o bacharel em Direito de, no
mínimo, três anos de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras
da Magistratura e do Ministério Público; possibilidade de autorização
do Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral de Justiça para que
Juízes e Promotores residam fora da comarca, desde que a decisão
seja motivada e haja comprovação da real necessidade; impedimento
de Juízes e de Promotores de exercerem a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos três anos do
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração;
funcionamento descentralizado, com a instituição das Câmaras
Regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à
Justiça em todas as fases do processo; previsão da instalação da
Justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções
da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

A proposta em exame objetiva precisamente incorporar ao texto de
nossa Constituição Estadual tais inovações, de modo a adaptá-la à
Emenda n 2 45, de 2004.

Entretanto, alguns artigos da proposição merecem pequenos
reparos, a fim de se afastarem impropriedades técnicas, sobretudo
quanto à técnica legislativa. Assim, formulamos a Emenda n 2 1, que
suprime o art. 79 da proposta, o qual objetiva dar nova redação ao § 49
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do art. 123 da Constituição do Estado. Eis a redação do dispositivo
constitucional:

"Art. 123 - ( ... )
§ 42 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por

deliberação da maioria dos membros do Poder Legislativo, na forma
da lei complementar respectiva".

O art. 79 da proposição, que se pretende suprimir, determina que tal
destituição dar-se-á pela "maioria absoluta dos membros" do
Legislativo. Ora, ou a norma fala em maioria absoluta ou em maioria
dos membros do Legislativo - tal qual a redação atual da Constituição.
O que não se admite é falar-se em "maioria absoluta dos membros", o
que caracteriza uma impropriedade técnica, daí a razão de ser da
Emenda n 9 1.

O art. 52 da proposta dá nova redação à alínea "a" do art. 125 da
Constituição do Estado, mas o faz em termos que merecem pequenos
reparos redacionais, daí o fato de formularmos a Emenda n 2 2.

A Emenda n2 3 incide sobre o art. 10 da proposição, o qual objetiva
dar nova redação ao art. 127 da Constituição do Estado. A alteração
proposta pela emenda visa tão-somente a sanar vícios de técnica
legislativa, preservando, contudo, o sentido original do mencionado
art. 10.

Já quanto ao art. 11 da proposição, entendemos necessária a sua
supressão. E que nesse dispositivo, ao contrário do que ocorre nos
demais, não há que se falar em adequação da Cada Estadual à
Emenda n 2 45. De fato, a Emenda n 2 45 fez inserir no art. 52 da
Constituição da República o inciso LXXVIII, cujos termos são os
seguintes: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade da sua tramitação". O mencionado art. 11, cuja
alteração estamos a sugerir, estabelece que "será observado o
disposto no inciso LXXVIII do art. 52 da Constituição da República e,
ultrapassado o número de trezentas distribuições anuais, o Tribunal
de Justiça criará Vara ou Câmara para o atendimento da demanda
ampliada". Ora, a criação de Vara ou Câmara é matéria a ser tratada
na Lei de Organização Judiciária, de iniciativa privativa do Tribunal de
Justiça. Seria impróprio tratar desse assunto no Texto Constitucional,

rÀ
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pois haveria, na hipótese, usurpação de iniciativa constitucionalmente
deferida ao órgão de cúpula da Justiça Estadual. Ademais, para além
do vício de ordem constitucional, não seria razoável fazer constar tal
matéria no Texto Constitucional, submetendo-a a uma rigidez
normativa excessiva, pois qualquer alteração superveniente, ditada
por necessidades contingenciais, haveria de superar o quórum de 3/5
necessário à aprovação de emenda à Constituição. Quanto à parte da
disposição que preconiza a observância do inciso LXXVIII do art. 52,
impõe dizer que se trata de comando ocioso, até porque a
Constituição Estadual já determina, em seu art. 42, que o Estado deve
assegurar "no seu território e nos limites de sua competência, os
direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República
confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País'. Por
essa razão, sugerimos a Emenda n2 4, supressiva do ai. 11 da
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n 2 93/2005 com as Emendas n 2s 1, 2, 3 e 4, a seguir
apresentadas.

Emenda n 2 1
Suprima-se o art. 72

Emenda n2 2
Dê-se ao art. 82 a seguinte redação:
"Art. 8 - A alínea "a" do inciso 1 do art. 125 da Constituição do

Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art.125-(...)

a) ingresso na carreira mediante concurso público de provas e
títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Estado de Minas Gerais, em sua realização, exigindo-se do
bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e
observada, nas nomeações, a ordem de classificação'.".

Emenda n2 3
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - O art. 127 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
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Art. 127 - Os membros do Ministério Público se sujeitam, entre
outras, às seguintes vedações:

- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários,
percentagens ou custas processuais;

II - exercer a advocacia;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, na

forma da lei;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função

pública, salvo uma de magistério;
V - exercer atividade político-partidária;
VI - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei.

§ l - As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva
lotação, salvo autorização motivada da Procuradoria-Geral de Justiça,
aplicando-se o disposto no inciso VI do art. 98.

§ 2 - Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no
inciso V do art. 102'.".

Emenda n Q 4
Suprima-se o art. 11.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI M 2.528/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n 2 2.528/2005, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
torna obrigatória a realização de exame laboratorial para diagnóstico
da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE -, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial apreciou a
matéria quanto ao mérito, opinando por sua aprovação na forma do
Substitutivo n 2 1, que ofereceu.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,

5 41
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nos termos do art. 188, e/co art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

Sustenta-se no projeto a necessidade de exercer melhor controle
sanitário do rebanho eqüino, por meio da realização obrigatória de
exame laboratorial para diagnóstico da Anemia Infecciosa Eqüina -
AIE -, doença causada por vírus e ainda sem cura.

Conhecida como "febre dos pântanos", a AIE é mais freqüente em
terrenos baixos e mal drenados e em zonas úmidas muito florestadas.
Transmite-se principalmente por insetos sugadores (moscas e
mosquitos). Na forma aguda, a doença é caracterizada por febre de
até 40,6°C, respiração rápida, abatimento e cabeça baixa, debilidade
nas patas, inapetência, perda de peso e deslocamento das patas
traseiras para adiante. A AIE torna-se crônica quando o animal, na
fase aguda, não morre no período de três a cinco dias.

Profilaticamente, recomendam-se o combate a insetos, a
manutenção de boas condições sanitárias, a drenagem de pastos
alagados, a fiscalização de bebedouros, o uso de agulhas e
instrumentos cirúrgicos esterilizados e o isolamento de animais
infectados.

A Comissão de Constituição e Justiça deteve-se longamente sobre o
assunto, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, não
vislumbrando óbice à sua aprovação. Com  efeito, trouxe a lume a
legislação que se aplica ao caso.

A Resolução n 2 4, de 2004, da Delegacia Federal de Agricultura em
Minas Gerais, veicula normas sobre procedimentos e
responsabilidades inerentes à Vigilância e ao Controle da Anemia
Infecciosa Eqüina, de uso obrigatório no território mineiro.

Na citada resolução, apenas o controle de trânsito de eqüídeo
destinado ao trabalho ou lazer, em área urbana ou rural, submete-se
obrigatoriamente à realização periódica de exame laboratorial para
diagnóstico da doença e seu controle. Trata-se de medida expressa.
Todavia, implicitamente, infere-se que o órgão sanitário competente
poderá exigir o exame noutras situações.

No art. 6Q da Lei n9 13.605, de 2000, que dispõe sobre a promoção e
a fiscalização da defesa sanitária animal durante a realização de
rodeio, exige-se certificado de inspeção sanitária e de controle de
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anemia infecciosa eqüina para o ingresso de animais no recinto de
concentração do evento.

Na Lei n2 13.451, de 2000, que dispõe sobre a prática de medidas
sanitárias para erradicação de doença animal e controle de qualidade
dos produtos agropecuários, nenhuma norma trata especificamente da
AtE. No art. 3, atribuiu-se ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
a responsabilidade pelo desenvolvimento de programas específicos, a
serem elaborados para cada tipo ou grupo de doenças, emergenciais
ou exóticas, em consonância com as diretrizes e normas instituídas
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, bem como por
organizações internacionais, observadas as prioridades estabelecidas
por programas governamentais. Nos arts. 49 e 59, são previstos o
exame laboratorial para confirmação de doença e a competência do
IMA para, entre outras medidas, interditar área pública ou privada,
apreender, sacrificar e destruir animais contaminados e seus contatos,
proibir o trânsito, o comércio e a utilização de animais.

Portanto, entendeu aquela relatoria que o órgão estadual executor
da política de erradicação e controle de doença animal dispõe de
ampla discricionariedade no trato da matéria. Com efeito, as
estratégias para o combate de endemias ou epidemias submetem-se
a planejamento e desenvolvimento estabelecidos por normas
infralegais, em face da situação fática.

A comissão de mérito teceu importantes comentários sobre a
proposição, reportando-se até mesmo, à audiência pública realizada
pela comissão para debater o projeto. O relator achou por bem
apresentar um substitutivo, que acatamos por entendermos que em
nada prejudica a essência do projeto original, antes aperfeiçoa-o. O
novo texto institui uma política estadual para o controle epidemiológico
e erradicação da AIE no território mineiro, destacando procedimentos
específicos para esse tipo de enfermidade.

Tal dispositivo baseou-se no fato de que, segundo o IMA,
representado pela coordenadora do estudo citado, a estratégia
sugerida pelo projeto de lei em análise estimularia o comércio dos
animais infectados, pois este seria o meio mais fácil de o proprietário
se livrar do prejuízo que lhe causaria o sacrifício do animal positivo,
uma vez que não é prevista indenização ao proprietário. Por outro

rÁ



1216

lado, o custo elevado da vacina e a freqüência mínima necessária
para manter um controle real do plantei inviabilizam a medida para a
grande maioria dos proprietários, a não ser que haja subsídio público
para essa ação, o que não está previsto no texto original e, a rigor,
impediria a sua conversão em lei.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão,
entendemos que a futura lei não ensejará impacto negativo sobre o
erário, mesmo porque existe dotação orçamentária prevista pela Lei n
15.970, de 12/1/2006, que dispõe sobre o orçamento para o exercício
de 2006. Está contemplado no Programa Vigilância Sanitária, com o
objetivo de preservar a sanidade dos animais, visando diminuir a taxa
de morbidade e mortalidade e aumentar a produção e produtividade
dos animais, o montante de R$2.566.848,00. Cumpre-nos observar
ainda que a futura lei encerra aspecto positivo para os cofres públicos,
uma vez que prevê o ingresso de recursos por meio das multas
descritas.

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

2.528/2005 no 1 turno, na forma do Substitutivo n 9 1, apresentado
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.912/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Paulo Piau e tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Sacramento o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a alienar um imóvel constituído de terreno com área de
2.000m2, situado no Município de Sacramento, doado ao Estado em
1961, para construção de prédio escolar, o que de fato ocorreu,
funcionando no local, até 1980, o Grupo Escolar Barão de Rifaina.
Atualmente ocupa o imóvel, sob contrato de comodato com o Estado,
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de
Sacramento.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. l Q do projeto que o
imóvel será destinado ao funcionamento de uma unidade de apoio e
auxílio aos portadores de necessidades especiais.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o Substitutivo & 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por fim sanar erro material verificado no
"caput" do art. l e aprimorar o seu texto de acordo com a técnica
legislativa, bem como revogar a Lei n 2 13.211, de 1999, que autoriza o
Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae de Sacramento o mesmo imóvel.

Ademais o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 22 do Substitutivo & 1 prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não for
cumprida a destinação prevista no parágrafo único do art. l.

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

2.912/2005 no 1 ° turno, na forma do Substitutivo n g 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Elisa

ÀT
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Costa - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.919/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o exercício da autoridade metrológica de avaliação de
conformidade e qualidade de produtos e serviços, institui o Prêmio por
Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ - destinado os servidores do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - lpem-MG - e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria com
as Emendas n 2'1 a 3, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública exarou seu parecer pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo & 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe trata do exercício da autoridade

metrológica de avaliação de conformidade e qualidade de produtos e
serviços e, em especial, institui o Prêmio por Produtividade em
Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - para os
servidores do lpem-MG.

O Governador do Estado, em sua mensagem, diz que o projeto tem
dois objetivos: definir a quem cabe o exercício da autoridade
metrológica e quais são suas competências e instituir o PPMQ.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que compete ao
Governador do Estado a iniciativa para a deflagração do processo
legislativo e que o Estado é competente para dispor sobre funções e
remuneração de seus servidores e sobre sua atividade administrativa.
Na oportunidade, apresentou as Emendas n 2s 1 a 3, visando a corrigir
problemas de natureza de sua competência, bem como aperfeiçoar o
projeto original.

A Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição é

rs
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meritória e, visando a aprimorá-la no que concerne à técnica
legislativa, apresentou o Substitutivo n 2 1, que incorpora as
mencionadas emendas, com o qual estamos de acordo.

Esgotada a análise da matéria concernente à competência das
Comissões que nos precederam, no âmbito estrito de competência
desta Comissão, nos termos do art. 100, c/c o art.102, inciso VII,
alínea "d", do Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão
financeira das proposições, constatamos, sem nenhuma sombra de
dúvida, que o projeto não acarreta ônus para os cofres públicos
estaduais.

Tanto na sua forma original quanto no Substitutivo n Q 1, está previsto
que o PPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos de
transferências federais específicas e não será devido na hipótese de
indisponibilidade desses recursos. Fica garantido que a matéria não
gera ônus para os cofres públicos estaduais, não encontrando, dessa
forma, óbice à sua tramitação, no âmbito de competência desta
Comissão.

Outro aspecto que ressaltamos é que o PPMO 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. Sua base de
cálculo exclui os adicionais por tempo de serviço, as parcelas
decorrentes de decisões judiciais e as vantagens pessoais de
qualquer natureza.

Assim, a proposição é meritória, ao estabelecer uma
correspondência entre a prestação de um serviço e o respectivo
pagamento pelos cofres públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lÍ Q turno, do

Projeto de Lei n1 2.919/2006 na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n9 1, ficam
prejudicadas as Emendas ns 1 a 3.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dilzon

Meio - Elisa Costa.
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PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N o 2.981/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n2 2.981/2006

visa autorizar o Poder Executivo a doar, ao Município de Naque, o
imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal, com
a Emenda n Q 1 apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição sob a ótica
da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII,
"d", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar, ao Município de Naque, o imóvel constituído pela
área de 4.000m2, localizado nesse Município e doado ao Estado em
1994, para construção de unidade escolar. Atualmente, está instalada
no local a Escola Municipal Pedro Fernandes Nafra.

Cabe esclarecer que a Emenda n 2 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, faz a necessária adequação da proposição aos
documentos apensados ao processo, acrescentando à proposta de
doação um terreno de 487,50m 2, contíguo à área pretendida. Portanto,
a área a ser doada será de 4.487,50m2.

Com a transferência em causa, o bem será destinado ao
funcionamento de escola municipal, dando continuidade às atividades
ali desenvolvidas; e também atendendo ao interesse público, o projeto
prevê o retorno do imóvel ao patrimônio do Estado cessada a causa
que justifica o pretendido negócio jurídico.

A prévia autorização legislativa para transferência de domínio de
bens públicos decorre da exigência contida no § 2 2 do art. 105 da Lei
Federal n 9 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse
dispositivo estabelece que a alienação do ativo permanente do Estado
somente se fará com autorização explícita do Legislativo, dada em lei
especial ou por meio da lei orçamentária.
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Assim sendo, a matéria em questão atende aos preceitos legais e
não representa despesa para o erário, além de não acarretar
repercussão na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

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

2.981/2006, no 1 2 turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Saia das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dilzon

Meio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.998/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
exame dispõe sobre a obrigatoriedade de os pianos de saúde
manterem em funcionamento centro de atendimento em todos os
hospitais privados do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende obrigar que os planos e

seguros de saúde mantenham postos de atendimento em todos os
hospitais credenciados em suas respectivas redes, visando a agilizar
a liberação de guias de autorização para realização de procedimentos
de diagnóstico e tratamento de doenças em seus usuários.

Os planos e seguros de saúde estão legalmente amparados, ao
exigirem que a realização de determinados procedimentos seja
condicionada a autorização prévia; entretanto, o usuário que depende
dessa autorização não deveria sujeitar-se a longas horas de espera e
a repetidas idas à sede de seu plano de saúde para obtê-la. Dessa
forma, a matéria tem muito que contribuir, ao instituir a exigência de
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que os planos e seguros de saúde mantenham representantes aptos a
resolver os trâmites burocráticos nos hospitais credenciados.

O § 1 2 do art. 29 da Lei Federal & 8.080, de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, determina que é dever do Estado garantir
condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Já o art.
22 da mesma lei estabelece que "na prestação de serviços privados
de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Unico de Saúde -
SUS - quanto às condições de seu funcionamento".

Acrescente-se que a Lei Federal n2 9.656, de 1998, que disciplina as
atividades dos planos e dos seguros privados de assistência à saúde,
não faz referência específica à matéria de que trata o projeto em
análise; entretanto o art. 18, II, da lei supracitada determina que a
aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional
de saúde, da condição de contratado ou credenciado impõe-lhe a
obrigação, entre outras, de que a marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos seja feita de forma a atender às
necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de 65
anos de idade, as gestantes, as lactantes, os lactentes e as crianças
até 5 anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, órgão
de regulação, normalização, controle e fiscalização das atividades que
garantem a assistência suplementar à saúde, também não disciplinou
a matéria.

Consideramos, portanto, oportuna a aprovação do projeto,
aprimorado pelo Substitutivo n 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, que visa a garantir o acesso universal e o atendimento rápido
e eficiente aos usuários de serviços de saúde.

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

2.998/2006, no l Q turno, na forma do Substitutivo n Q 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.



1223

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan, relator - Doutor
Ronaldo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.01812006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n Q 3.018/2006
autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - na operação que especifica.

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

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 da proposição em exame é, por meio da autorização ao

Poder Executivo, a concessão de crédito presumido do ICMS de até
50% do valor investido pelas operadoras na instalação de
equipamentos para transmissão de telefonia celular móvel, nos
Municípios, nas localidades e nas comunidades rurais que ainda não
dispõem desse serviço. O projeto fixa o prazo de 12 meses para a
concessão desse benefício.

A intenção do autor é levar a telefonia celular móvel, que é um
serviço de custo de implantação inferior ao da telefonia fixa, às
comunidades mais longínquas, trazendo um grande benefício aos
moradores dessas localidades praticamente isoladas do resto do
Estado, no que se refere ao serviço de comunicação.

Cumpre mencionar que a concessão de benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita requer que sejam
observados os requisitos dispostos no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, entre eles, a estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no primeiro exercício de sua vigência e nos
dois subseqüentes e o atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. O mesmo artigo determina que se demonstre que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e
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que não afetará as metas de resultados fiscais, ou que ela venha
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita.

O autor acredita, no entanto, que a receita de ICMS das operações
com telefonia celular irá aumentar, em médio e longo prazos, com o
crescimento da venda de aparelhos e da prestação do serviço. De
fato, cabe ressaltar que a redução de carga tributária em questão se
aplica a investimentos em novos serviços, ou seja, sobre os quais
ainda não há recolhimento de ICMS. Assim é razoável esperar não
apenas que não haja queda de arrecadação, mas também que haja
incremento da receita tributária decorrente da ampliação dos serviços
de telefonia celular móvel, a partir do momento em que esses
investimentos começarem a dar retorno.

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

3.018/2006, no lÍ Q turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - [lisa Costa - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.13912006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.139/2006
altera a redação do inciso VII do art. 32 da Lei n 2 15.910, de
21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 6/4/2006, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a proposição nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
0 projeto em exame pretende alterar a redação do inciso VII do art.
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3 Q da Lei flQ 15.910, de 21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO.

Com efeito, a proposição pretende reduzir o percentual (de 55%
para 50%) dos recursos destinados ao Fundo, oriundos do montante
repassado pela União ao Estado, a título de compensação financeira
por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia
elétrica, nos termos das Leis Federais &s 7.990, de 1989, e 8.001, de
1990.

Na Mensagem n 2 557/2006, o Governador do Estado sustenta a
necessidade da adoção dessa medida, com base em estudo
elaborado pelas Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento
e Gestão. Segundo análise desses órgãos, o percentual de 50% é
suficiente para prover o FHIDRO, que já conta com outras fontes de
recursos, inclusive dotações orçamentárias. O Chefe do Executivo
ressalta, também, que a redução proposta, de 5%, deverá ser utilizada
pela administração para incrementar outros setores, como a Pasta de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e para honrar
compromissos de contrapartida em acordos - tais como o Proágua e o
Promata - celebrados com o Governo Federal e com organismos
financeiros internacionais.

Sem embargo do exame de conveniência e oportunidade da
proposição, a cargo das comissões de mérito, a proposta revela-se de
interesse público fundamentado, estando em harmonia com os
princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência, que devem
pautar a atividade estatal.

Com efeito, na gestão de recursos públicos, o administrador deve
zelar por sua adequada aplicação e pela otimização de resultados.
Nesse sentido, ressaltamos o disposto no art. 74 da Constituição do
Estado, segundo o qual incumbe ao Legislativo o controle dos atos
emanados pelo poder público, nos aspectos de legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade.

Com o advento da Lei Complementar n Q 91, de 2006, os fundos
contábeis já existentes na data de sua promulgação e regulados por
legislação ordinária deverão, se for o caso, ser reformulados para se
adequarem às normas gerais de constituição, extinção e gestão de
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fundos. Tal medida consta no art. 20 da citada lei, nos seguintes
termos:

"Art. 20 - O Governador do Estado encaminhará à Assembléia
Legislativa, no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias contados da
data de publicação desta lei complementar, se necessário, os projetos
de lei para a adaptação ao disposto nesta lei complementar dos
fundos estaduais do Poder Executivo em operação".

Como o prazo expira apenas em janeiro de 2007, não vislumbramos
óbice à promoção de alterações pontuais nos fundos já constituídos.
Além do mais, o art. 20 ressalta a necessidade de se alterarem
apenas os fundos incompatíveis com a mencionada lei complementar.

Cumpre-nos mencionar que, segundo o paralelismo das formas, só
se pode alterar lei ordinária por outra de igual ou superior hierarquia.
Saliente-se, a propósito, que o art. 161, IX, da Constituição do Estado
veda a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia
autorização legislativa; portanto, sem edição de lei específica.

Por fim, observamos a legitimidade do Poder Executivo para
inaugurar o processo legislativo, com fundamento no art. 65, "caput",
da Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.139/2006.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.140/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de
Ponte Nova o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar um imóvel constituído de terreno com área total de
10.008m2, situado no Município de Piedade de Fonte Nova, doado ao
Estado por particulares, em 1948, para instalação de uma escola rural,
o que de fato ocorreu, funcionando no local a Escola Estadual
Armindo Pereira, até a sua municipalização.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que o
imóvel será destinado à implantação de um Centro Comunitário de
Assistência Social, para reuniões diversas com a comunidade
relacionadas com programas sociais e de lazer e com o Programa de
Saúde da Família.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o
art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2 9 do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for dada a
destinação prevista ou se for desvirtuada a finalidade da alienação.

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

3.14012006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.168/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Fortuna de
Minas os imóveis que especifica.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal e apresentou-lhe as Emendas n 2s 1 e 2. Cabe agora a este
órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Fortuna de Minas dois imóveis,
sendo um com área 10.000,00m 2 e outro com 2.000,00m2, situados
naquele Município e doados ao Estado, respectivamente, por
particulares e por aquele ente federativo. Ressalte-se que em ambos
os casos o instrumento público de doação não apresenta cláusula de
reversão.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que os
imóveis serão destinados à instalação de consultórios médicos para
atender ao Programa Saúde da Família - PSF.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
22 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2 9 do projeto de lei em causa prevê a
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento da finalidade que estabelece.

Finalizando, ressaltamos que as Emendas n 2s 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, têm o objetivo de retificar
dados cadastrais dos imóveis.

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

3.168/2006 no 1 0 turno, com as Emendas n 9s 1 e 2, apresentadas
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pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Elisa Costa - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.170/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o
imóvel que especifica.

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

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo do Estado possa
fazer transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do
Município de Pedralva, registrado sob o n Q 567, a fls. 72 do Livro 3, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedralva, doado ao
Estado em 1923 por particulares.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 9 do projeto que o
imóvel será destinado à implantação do Programa de Saúde da
Família - PSF.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2 Q do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista, ou no caso de ser ela desvirtuada ou
modificada.

Com relação à repercussão financeira, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em
conformidade com o § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320, de 1964,

rs'-4
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que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

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

3.170/2006 no 1 °turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.171/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Domingos do Prata os imóveis que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, e lhe apresentou a Emenda n 9 1. Cabe agora a este colegiado
analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de São Domingos do Prata quatro imóveis - e
não três, como sugere a redação dada ao art. 1 Q - totalizando área de
14.160,00m2, situados nesse Município, doados por particulares para
edificação de unidades de ensino.

Esclarece o autor que tais imóveis estão cedidos ao Município, que
os utiliza como posto de saúde, unidade de apoio ao Programa de
Saúde e centro comunitário.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1 2 do projeto que os
imóveis serão utilizados para atividades comunitárias e de sáude.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária, em conformidade com o §
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29 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 29 do projeto de lei em causa prevê a
reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento da finalidade fixada.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, visa dotar o art. 1 Q da necessária
clareza quanto à determinação dos imóveis a serem doados e quanto
à finalidade que lhes está sendo imputada.

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

3.171/2006 no 1° turno, com a Emenda n 9 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 1.916/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em estudo
estabelece a Política Pública de Prevenção e Combate à Surdez na
Infância e em Recém-Nascidos, no âmbito do Estado.

Aprovada em Plenário em 12 turno na forma do Substitutivo n 2 1 e
com a Emenda n 3, vem agora a proposição a esta Comissão para
receber parecer para o 22 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,
XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A política de que trata o vencido está consoante com a Política

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, instituída pelo Ministério da
Saúde - MS - em 2004. Seu objetivo é desenvolver medidas de
prevenção, controle e assistência na área de saúde auditiva em Minas
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Gerais e será instituída pela Secretaria de Estado de Saúde, em
articulação com o MS e as Secretarias Municipais de Saúde. Entre as
principais ações a cargo do gestor estadual, estão: organizar o
atendimento à pessoa com deficiência auditiva de forma a incluir todos
os níveis de atenção; estabelecer condições para que a identificação
dos problemas auditivos seja feita até os 6 meses de idade e garantir
a realização de avaliações auditivas periódicas nas crianças com até 4
anos de idade. A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva
compreende todos os níveis de atenção: primária, média e alta
complexidade. Outro aspecto importante da matéria é a
obrigatoriedade da Triagem Auditiva Neonatal Universal nos recém-
nascidos no Estado, antes da alta hospitalar. Já o art. 8 Q do vencido
acrescenta parágrafo ao art. l Q da Lei n 2 14.312, de 19/6/2002,
segundo o qual a rede pública hospitalar poderá ser incentivada a
optar pelo procedimento que utiliza a técnica de análise do DNA
quando realizar o exame de emissões evocadas otoacústicas.

A finalidade do projeto é detectar alterações auditivas
precocemente, para que o desenvolvimento psicossocial da criança
não seja afetado de forma definitiva. Ressalte-se que, atualmente,
dificilmente a deficiência auditiva é detectada antes dos 4 anos,
quando a criança já pode apresentar problemas devido à ausência de
estímulos cerebrais. Como em nosso país a incidência de problemas
auditivos é alta em crianças, a medida proposta reveste-se de grande
importância.

A triagem auditiva é um processo que identifica problemas auditivos
em crianças sem sintomas aparentes de deficiência auditiva. Por meio
desse exame, é possível diagnosticar entre 50% e 75% das
deficiências auditivas nos primeiros seis meses de vida, fase em que
se consegue resgatar a audição em cerca de 100% dos casos.

A proposição acrescenta ainda dispositivo à Lei n 2 14.312, de 2002,
que dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual,
do exame de emissões evocadas otoacústicas. A modificação permite
que o hospital opte, quando da realização do exame, pelo
procedimento de análise do DNA. Essa técnica amplia a região do
gene a ser estudada, o que permite verificar se essa região apresenta
a mutação mais freqüente nos casos de surdez de origem genética.
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Dessa forma, mantemos nossa posição do
importância da medida ora proposta.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação

1.916/2004 em 2 2 turno, na forma do vencido err
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.

1 turno, reiterando a

do Projeto de Lei n2
1 1 turno.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Fahim
Sawan.

PROJETO DE LEI N 2 1.916/2004
(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituída a Política Estadual de Atenção à Saúde

Auditiva, com o objetivo de desenvolver medidas de prevenção,
controle e assistência relacionadas à saúde auditiva no Estado.

Art. 20 - A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva será
implementada pela Secretaria de Estado de Saúde, em articulação
com o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.

Art. 30 - No desenvolvimento da política de que trata esta lei, cabe
ao Poder Executivo:

- desenvolver ações de promoção da qualidade de vida, educação,
proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos;

II - organizar, no atendimento à pessoa com deficiência auditiva,
uma linha de cuidados integrais, que inclua todos os níveis de
atenção, com assistência multiprofissional e interdisciplinar;

III - identificar as causas das principais patologias e situações de
risco que levam à deficiência auditiva;

IV - estabelecer critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a
avaliação dos serviços de reabilitação auditiva;

V - estabelecer condições para que a identificação dos problemas
auditivos nos bebês seja feita até os seis meses de idade;

VI - garantir que sejam realizadas, até o quarto ano de vida,
avaliações auditivas periódicas nas crianças;

VII - incentivar a ampla cobertura no atendimento aos pacientes com
deficiência auditiva no Estado, garantindo a universalidade de acesso,
a eqüidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva;
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VIII - promover a educação continuada dos profissionais de saúde
envolvidos com a implantação da política de que trata esta lei, em
conformidade com os princípios de integralidade da assistência e
humanização do atendimento;

IX - realizar a avaliação dos resultados das ações decorrentes da
Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva, com o fim de
aprimorar a gestão e divulgar informações sobre a saúde auditiva no
Estado.

Art. 42 - A política de que trata esta lei compreende os seguintes
níveis de atendimento:

- atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo,
voltadas para a promoção da saúde auditiva, para a prevenção e
identificação precoce dos problemas auditivos, bem como ações
dirigidas à informação, à educação e à orientação familiar;

II - atenção de média complexidade, que inclui triagem e
monitoramento da audição, da atenção diagnóstica e da terapêutica
especializada, com exceção de diagnóstico e colocação de prótese
em crianças com até três anos de idade e em pacientes com afecções
associadas ou com perdas auditivas unilaterais;

III - atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e
terapêutica especializada.

Parágrafo único - Os níveis de atendimento a que se refere o "caput"
deste artigo serão organizados segundo o Plano Diretor de
Regionalização - PDR - do Estado de Minas Gerais.

Art. 5 - E obrigatória a realização da Triagem Auditiva Neonatal
Universal nos recém-nascidos no Estado, antes da alta hospitalar.

Art. 62 - Os Planos Municipais de Saúde, de que trata o art. 42, III, da
Lei n 2 8.142, de 28 de dezembro de 1990, conterão Plano de
Prevenção, Tratamento e Reabilitação Auditiva.

Art. 72 - Os dados que possam subsidiar o gestor de saúde no
planejamento, na regulação, no controle e na avaliação da política de
que trata, esta lei serão incluídos nos sistemas de informação do

úniconico de Saúde - SUS.
Art. 8 1 - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei n° 14.312, de 19 de

junho de 2002, o seguinte § 39:
"Art. 1° -

r,-&iLal
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§ 3 - A rede pública hospitalar poderá ser incentivada a optar pelo
procedimento que utiliza a técnica de análise do DNA.".

Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.13212005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n
2.13212005 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Dores do lndaiá o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno com a Emenda n 2 1, retorna a proposição a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do ai. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. Atendendo ao
disposto no § l Q do referido ai. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 2.132/2005, na forma do vencido, pretende dar a

necessária autorização ao Poder Executivo para doar ao Município de
Dores do lndaiá o imóvel com área de 3.000m 2, situado naquele
Município, para que ali sejam desenvolvidas atividades de
atendimento aos dependentes químicos e aos alcoólatras.

Além de ser de interesse da comunidade o tratamento dos
dependentes de substâncias nocivas, o projeto prevê a reversão do
bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, essa destinação
não se efetivar.

Cabe ressaltar que a prévia autorização legislativa para a
transferência de titularidade de patrimônio do Estado é exigência do
art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei Federal & 8.666,
de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e do § 2° do art. 105 da Lei Federal n°4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Em vista disso, não há impedimento à aprovação do projeto de lei
em tela, pois está de acordo com as exigências legais e não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas.

ri-Li
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.13212005 no 2Q turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa - Luiz

Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI N 2 2.132/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá

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

Dores do lndaiá o imóvel situado no Bairro Buracão, no Quarteirão n9
269 da planta topográfica da cidade, com a área total de 3.000m 2 (três
mil metros quadrados), confrontando pela frente, numa extensão de
30m (trinta metros), com a Rua Benjamim Constant; pelo lado direito,
numa extensão de 100,50m (cem metros e cinqüenta centímetros),
com a continuação da Rua Dr. Ovídio dos Santos, ainda em projeto;
pelo lado esquerdo, numa extensão de 96,20m (noventa e seis metros
e vinte centímetros), com terrenos em que ora se constrói a Igreja de
São Sebastião; e, pelo fundo, numa extensão de 40m (quarenta
metros), com rua pública ainda sem denominação, havido pelo Estado
através do Registro (transcrição) n 2 14.155, feito em 14 de agosto de
1959, a f Is. 5 do Livro 3-DD do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei destina-se ao
atendimento de dependentes químicos ou alcoólatras.

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

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.342/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n 2 2.342/2005
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tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis os imóveis que especifica.

Aprovada no 1 ° turno, em sua forma original, retorna a proposição a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem a finalidade de autorizar a doação ao

Município de Capinópolis de dois imóveis, com áreas de 6.921 ,60m 2 e
2.000m2, incorporados ao patrimônio do Estado para que neles
fossem instaladas unidades escolares. Com a municipalização do
ensino público fundamental, tais imóveis foram cedidos ao Município
por meio de Termo de Cessão de Uso de Imóvel, para que neles
funcionassem as Escolas Municipais Higino Guerra e Presidente
Tancredo de Almeida Neves.

Em atendimento ao interesse público, tais bens destinam-se ao
funcionamento das referidas unidades escolares, para continuidade
dos serviços ali prestados.

A matéria em análise deve observar o disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n 8.666, de 1993,
que institui normas para licitação e contratos da administração pública,
e no § 2 1 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. Esses dispositivos exigem a prévia autorização
legislativa para a alienação de patrimônio do Estado, condicionando-a
à existência de interesse público devidamente justificado.

A análise da proposição demonstra que está de acordo com as
exigências legais, pois atende ao interesse coletivo e não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas. Portanto, não há
impedimento à sua aprovação.

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

2.342/2005 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Elisa

Costa - Dilzon Meio.

rs
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PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.63212005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n9

2.632/2005 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Tocantins o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno na forma do Substitutivo n 9 1, retorna a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
Atendendo ao disposto no § 1 9 do referido art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 2.632/2005, na forma aprovada no 1 Q turno, tem

como objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Tocantins
o imóvel de sua propriedade, constituído por um terreno com área de
25.21 1 ,00m 2. Deste total, 2.397,62m 2 serão destinados à
regularização de ocupação, e a área remanescente terá como
finalidade a construção de um parque municipal de exposições e de
uma praça de esportes.

Constata-se, portanto, que na proposição em análise há prevalência
do interesse público e previsão de reversão do imóvel ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a citada
destinação, conforme determina a legislação vigente para a
transferência de bens do Estado

Ressalte-se que a prévia autorização legislativa para alienação de
patrimônio do Estado é exigência do art. 18 da Constituição do
Estado, do art. 17 da Lei Federal n2 8.666, de 1993, que institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e do § 20
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

Em vista disso, não há impedimento à aprovação do projeto de lei
em tela, pois está de acordo com as exigências legais e não ocasiona
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aumento de despesa nas contas públicas.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei &
2.63212005, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1 2 turno.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Elisa Costa - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro.
PROJETO DE LEI N 2 2.632/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Tocantins o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Tocantins o imóvel constituído por um terreno com área de 25.211 m2
(vinte e cinco mil duzentos e onze metros quadrados), situado nesse
Município, registrado sob o n 2 32.989, a f Is. 142 do Livro 3-BQ, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá.

Parágrafo único - A destinação do imóvel a que se refere o "caput"
deste artigo será feita da seguinte forma:

- a área correspondente a 2.397,62m 2 (dois mil trezentos e noventa
e sete vírgula sessenta e dois metros quadrados) será destinada à
regularização de ocupação;

II - a área remanescente será destinada à construção de um parque
municipal de exposições e de uma praça de esportes.

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.738/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
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Fortuna de Minas o imóvel que especifica.
A proposição foi aprovada no 12 turno na forma apresentada e agora

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei em comento, objeto desta

autorização legislativa, é constituído por um terreno edificado, com
área de 10.000m2, situado no povoado Córrego de Areias, no
Município de Fortuna de Minas, transferido ao patrimônio do Estado
por doação de particulares, em 1950, para a construção de uma
escola rural. Tal instituição funcionou no local até 1994, quando
ocorreu a municipalização do ensino fundamental.

A pretendida transferência de domínio justifica-se pelo fato de a
administração municipal pretender continuar com as atividades
comunitárias que ali são realizadas atualmente e ampliar e adaptar o
imóvel para aprimorar o atendimento à população. Assim, cumpre-se
o requisito atinente ao interesse público, que deve fundamentar a
alienação de bem pertencente aos entes federativos.

Ressalte-se que, também na defesa do interesse coletivo, o art. 2
do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento da destinação prevista, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reafirmamos que, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Conclusão

a
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2
2.73812005 no 29 turno.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Fusa Costa, relatora - Dilzon Meio - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.88712005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 9 turno, com a Emenda n 9 1, e agora
retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, Vil, do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 2 do art. 189 do Regimento
Interno, apresentamos no final deste parecer a redação do vencido no
1 Q turno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté terreno
edificado com área de 3.750m 2 situado nesse Município, doado ao
Estado em 1966, para instalação de uma unidade de ensino. Até a
década de 80, ali funcionou a Escola Estadual Zico Mendonça. Desde
1995, quando a escola foi transferida para outro local, passou a
abrigar a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o parágrafo único do art. 1 0 da proposição, o imóvel
deverá ser destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de
Saúde, indicando, com a continuidade dos serviços prestados, 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. 2 2 prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se
for desvirtuada a finalidade da doação.

Cabe esclarecer que a emenda aprovada no 1 Q turno revoga a Lei n
12.388, de 1996, por tratar de idêntico objeto, pois autoriza o Estado a
permutar o referido imóvel por outro, de propriedade da Prefeitura
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Municipal, o que não acorreu.
A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida

pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 2 do art. 105 da Lei Federal n 9 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

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

2.887/2005, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1 Q turno.
PROJETO DE LEI N 2 2.887/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

Abaeté 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

São Gonçalo do Abaeté o imóvel e as respectivas benfeitorias, com
área de 3.750m 2 (três mil setecentos e cinqüenta metros quadrados),
situado na Av. Padre João de Almeida Mattos, 770, nesse Município,
registrado sob o n 2 2.796, a fls. 117 do Livro 3-D, no Cartório de
Registro de Imóveis de São Gonçalo do Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se for desvirtuada a finalidade da doação.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 - Fica revogada a Lei n 2 12.388, de 9 de dezembro de 1996.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Dilzon

Meio - Elisa Costa.
PARECER PARA 0 2 Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2
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2.888/2005
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

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

O projeto foi aprovado no 1 Q turno e agora retorna a esta Comissão,
a fim de receber parecer para o 2 9 turno, nos termos do art. 189, c/c o
art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é aprovar previamente a legitimação de 14

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

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

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

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

Resolução & 2.888/2005, no 29 turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Marlos

Fernandes.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N

2.923/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

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

Fundamentação
O Projeto de Resolução n Q 2.923/2006 tem como objetivo aprovar

previamente a legitimação de sete glebas rurais, situadas nos
Municípios de Rio Pardo de Minas e Indaiabira, todas com área
superior a 100 hectares.

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

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

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

Resolução n1 2.923/2006, no 2 turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Padre João, Presidente - Manos Fernandes, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 21 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.106/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 9 3.10612006
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Francisco de Paula o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno, em sua forma original, retorna a proposição a
esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos

i1
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do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização
legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município de São Francisco de Paula, constituído de imóvel
com área total de 1.080'00M2, para que nele seja edificada uma
creche municipal, onde serão prestados importantes serviços à
comunidade.

Cabe ressaltar que a prévia autorização legislativa para a alienação
de patrimônio do Estado é exigência do art. 18 da Constituição do
Estado, do art. 17 da Lei Federal flQ 8.666, de 1993, que institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e do § 20
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Uma vez que a proposição em análise está de acordo com as
exigências legais, atende ao interesse coletivo e não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, ratificamos nosso
entendimento anterior, favorável a sua aprovação.

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

3.106/2006, no 22 turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Luiz Humberto

Carneiro - Dilzon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N

3.006/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.006/2006, de autoria do Presidente do Tribunal
de Contas, que reajusta o vencimento dos servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N 2 3.006/2006
Reajusta o vencimento dos servidores do Tribunal de Contas do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado, constante no Anexo V da Lei n°13.770, de 6 de dezembro de
2000, alterado pelo Anexo 1 da Lei n° 15.783, de 26 de outubro de
2005, passa a ser de R$628,52 (seiscentos e vinte e oito reais e
cinqüenta e dois centavos).

Art. 2 0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta	das	classificações	orçamentárias
10.21.01.032.597.4.121.0001.3190.10.1;	10.21.01.122.001.2.009.
0001.3190.10.1;	10.21.01.122.593.2.010.0001.3190.10.1	e
10.21.01.272.002.7.006.0001.3190. 10.5.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 °	janeiro de 2006.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Doutor

Ronaldo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 23/5/2006, a seguinte

comunicação:
Do Deputado

Ávila do Carmo,
se.)

Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Alice
ocorrido em 16/5/2006, em Mariana. (- Ciente. Oficie-
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 382 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n g 43/2006, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n 2s 3.328 a
3.334/2006 - Requerimentos n 2s 6.620 a 6.624/2006 - Oradores
Inscritos: Discursos das Deputadas Maria Tereza Lara e Elisa Costa;
questões de ordem; chamada para a recomposição do número
regimental; suspensão e reabertura da reunião; existência de quórum
para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado João Leite -
20 Parte (Ordem do Dia): 1 2 Fase: Abertura de Inscrições - Discussão
e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
n Q 3.006/2006; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jésus Lima - Jã Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura

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

1 Parte
1 2 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Weliton Prado,	Secretário "ad hoc, procede à

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

- A Deputada Elisa Costa, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	-

OFICIO N 9 43/2006
Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, informando do deferimento do pedido de prorrogação do
prazo, por cinco dias, para manifestação do Governador do Estado
nos Autos flQ 710.796 - Balanço Geral do Estado, exercício de 2005,
permanecendo interrompida a contagem do prazo previsto
constitucionalmente para a emissão do parecer prévio dessa Corte. (-
Anexe-se à Mensagem n 2 57012006.)

OFICIOS
Do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n2
5.74212005, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao
Requerimento n 9 5.742/2005.)

Do Sr. Alfredo Feres da Silva, Diretor da Coordenação-Geral de
Instrumental Jurídico e da Fiscalização do Departamento Nacional de
Trânsito, prestando informações relativas ao requerimento da
Comissão Especial do Cooperativismo encaminhado pelo Ofício n2
488/2006/SGM.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

L4
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proposições:
PROJETO DE LEI N 9 3.328/2006

Declara de utilidade pública o Projeto Livre para Viver, com sede no
Município de Mutum.

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

Viver, com sede no Município de Mutum.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Elisa Costa
Justificação: A mencionada entidade, no cumprimento de seus

propósitos estatutários, consolida um compromisso com a sociedade
de Mutum, traduzido no trabalho permanente de recuperar pessoas
dependentes de drogas.

Sem fins lucrativos, desenvolve esforços para promover a saúde, a
qualidade de vida e o resgate da dignidade humana de tais indivíduos,
reintegrando-os na família e na comunidade.

Realiza campanhas preventivas e educativas de combate ao uso de
drogas e providencia a internação de dependentes que manifestem o
desejo de recuperação.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas à concessão do pretendido
título declaratório.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.329/2006
Institui o Dia Estadual contra a Homofobia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia Estadual contra a Homofobia, a ser

celebrado anualmente no dia 17 de maio, em todo o Estado de Minas
Gerais.

Ai. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Jô Moraes
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a promoção do
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direito à livre orientação sexual. Com  a instituição do Dia Estadual
contra a Homofobia pretende-se o incentivo de ações que
proporcionem a discussão sobre o direito à livre orientação sexual,
bem como a cidadania de gays, lésbicas, travestis e transexuais.
Ações salutares, considerando-se o atual quadro de violência e
discriminação contra gays, lésbicas, travestis e transexuais.

Segundo pesquisas realizadas pelo Grupo Gay da Bahia-GGB -, de
1980 a 2004, no Estado de Minas Gerais, 104 homossexuais foram
assassinados, número que representa apenas a ponta do iceberg
deste quadro de violência e discriminação.

De acordo com dados fornecidos pela Unesco, entre alunos do
Ensino Médio e do Fundamental, em média 39,4% dos entrevistados
do sexo masculino e 16,5% do sexo feminino não gostariam de ter
homossexuais como colegas de classe, enquanto entre pais de alunos
do Ensino Fundamental e do Médio verificou-se que 41,5% dos
homens declararam que não gostariam que homossexuais fossem
colegas de classe dos seus filhos. Ademais, direitos são negados
diariamente a gays, lésbicas e transgêneros pela omissão legislativa.
Verifica-se que o legislativo deixou de criminalizar atos homofóbicos,
diferentemente do que ocorre com cidadãos que sofreram injúria em
razão de sua raça, cor, etnia, religião ou origem (ai. 140, § 39, do
Código Penal), a omissão legal sobre o reconhecimento legal das
uniões homafetivas como entidade familiar, bem como a inexistência
de dispositivo legal que regre os casos de alteração de prenome às
transexuais.

Historicamente, no dia 17/5/90, a Organização Mundial de Saúde
retirou a homossexualidade do roi de enfermidades; até era
considerada como doença ou perversão. O referido ato reconheceu
que a homossexualidade é um estado mental tão saudável quanto
como a heterossexual idade, sendo um dos mais importantes marcos
para o avanço da cidadania e de direitos de gays, lésbicas e
transgêneros.

Solenizar o dia 17/5, instituindo-o como o Dia Estadual contra a
Homofobia, além de aproximar o Brasil dos países mais civilizados do
mundo, que já incluíram tal data em sua agenda anual de
celebrações, proporciona profundas discussões sobre o cenário
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discriminatório com que GLBTs convivem em nosso Estado.
Discussões e reflexões que levam a mudanças comportamentais e
culturais tão necessárias para promoção da cidadania plena dos
homossexuais e transgêneros e GLBTs

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.330/2006
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 Sovina
e Bubalina - Sisbov -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O poder público desenvolverá programas, projetos e

atividades com a finalidade de apoiar e incentivar os criadores de
gado bovino a integrar o Sistema Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e Bubalina - Sisbov, instituído pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 2 - Os programas, os projetos e as atividades a que se refere o
art. l incluirão, entre outras, as seguintes ações e medidas:

- pesquisa e desenvolvimento de dispositivos internos e externos
de identificação e monitoramento individual de bovinos;

II - suporte técnico, metodológico e operacional;
III - instituição de linhas especiais de financiamento;
IV - realização de seminários, debates, palestras, audiências

públicas e outros eventos;
V - confecção de manuais e cartilhas;
VI - realização de campanhas institucionais.
Parágrafo único - No desenvolvimento dos dispositivos de que trata

o inciso 1, dar-se-á prioridade àqueles que conciliem as seguintes
características:

- emprego de tecnologia avançada;
II - menor custo de produção, implantação e monitorização;
III - preservação do bem-estar do animal no qual o dispositivo será

implantado.
Art. 3 - O poder público celebrará convênios ou parcerias com

V---W
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Municípios, instituições de pesquisa, associações de criadores,
sindicatos rurais e outras entidades, visando à divulgação e ao
desenvolvimento das ações de que trata esta lei.

Art. 42 - Os programas, os projetos e as atividades de que trata esta
lei deverão atentar para as normas expedidas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito do Sisbov.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

instituiu, através da Instrução Normativa n 2 1, de 9/1/2002, o Sistema
Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Sovina e
Bubalina - Sisbov -, 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.

O Sisbov tem por objetivo identificar, registrar e monitorar,
individualmente, todos os bovinos e bubalinos nascidos no Brasil,
aplicando-se, em todo o território nacional, às propriedades rurais de
criação de bovinos e bubalinos, às indústrias frigoríficas que
processam esses animais, gerando produtos e subprodutos de origem
animal e resíduos de valor econômico, e às entidades credenciadas
como certificadoras pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Deve-se atentar para a circunstância de que toda propriedade rural
cuja atividade seja a pecuária bovina ou bubalina deverá integrar o
Sisbov, sendo certo que os criatórios voltados à produção para o
comércio internacional com os países membros da União Européia
deverão integrar o Sisbov, constituindo-se essa condição no requisito
indispensável para habilitar-se à exportação para esse mercado.

A imprensa tem destacado a matéria, sobretudo no que diz respeito
à imposição, pela União Européia, da exigência de controle da origem
e identificação da carne bovina como condição para sua importação
pelos países que a integram.

A adaptação às normas do Sisbov revela-se, portanto, uma condição
indispensável para os produtores rurais que se dedicam à criação de

LaA
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bovinos e bubalinos. A questão é mais premente para os que
exportam para os países da União Européia.

Cabe ao poder público estadual fornecer aos produtores
interessados o devido apoio, nos mais variados campos - técnico,
científico, operacional, e econômico - permitindo-lhes, no menor
espaço de tempo possível, passar a integrar o Sisbov. Entre as ações
que podem ser desenvolvidas ou apoiadas pelo poder público, podem
ser citadas aquelas referidas no art. 2 Q desta proposição.

Beneficiários das ações previstas no projeto serão não apenas os
produtores, mas, verdadeiramente, todos os mineiros, dada a inegável
importância que esse setor da produção rural representa para a
economia de nosso Estado. Ademais, não se pode olvidar que delas
decorrerá maior garantia de qualidade da carne levada às mesas das
famílias mineiras e brasileiras.

Apresentamos, assim, este projeto de lei, e, dada a relevância de
que a matéria se reveste, estamos certos de poder contar com o apoio
dos nobres pares a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.331/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de

Paula, com sede no Município de Nova Serrana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar

São Vicente de Paula, com sede no Município de Nova Serrana.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: A Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, entidade

civil sem fins lucrativos, tem como objetivos principais e permanentes
prestar serviços de saúde, com base nos conceitos da Organização
Mundial de Saúde e na prática do Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais; criar e promover cursos para o pessoal da
área de saúde; desenvolver ações educativas, sociais e de ensino em
benefício da gestante, da criança e do jovem; gerenciar serviços de
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saúde; editar, publicar e distribuir material referente à área de
educação para a saúde.

Considerando que a Fundação preenche os requisitos legais para a
concessão do título declaratório de utilidade pública estadual,
esperamos o apoio dos nobres colegas a este projeto.

- 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 3.33212006
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. l - 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 Reuniões, 24 de maio de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Cavaleiros de Luz, com sede no

Município de Luz, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como
finalidade criar e incentivar o espírito de respeitosa consideração entre
os membros do Clube, ou fora dele; interessar-se ativamente pelo
bem-estar cívico, social e moral da comunidade e ajudar em
campanhas do Município voltadas para prevenção e combate à fome,
à pobreza e ao uso de drogas.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.333/2006
Altera a Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
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legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n 2 6.763, de 26

de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"ArL114-( ... )
§ S - E isenta da taxa de que tratam o subitens 1.1 e 1.3 da Tabela

B e os subitens 1.1 a 1.2 da Tabela M, anexas a esta lei, a realização
de exposições agropecuárias, comerciais e industriais, quando
promovidas diretamente por entidades representativas dos respectivos
setores econômicos.

Art. 115-( ... )
§ 9 - O regulamento estabelecerá os critérios para a fixação do

número de policiais e bombeiros necessários à segurança preventiva
do evento para efeito da cobrança das taxas a que se referem os
subitens 1.1 e 1.3 da Tabela 8 e os subitens 1.1 a 1.2 da Tabela M.

§ 10 - E vedada a cobrança das taxas para a segurança preventiva
nas áreas externas do evento, em função da presença de policiais,
bombeiros e veículos operacionais.".

Art. 2 - Os subitens 1.1 e 1.3 da Tabela 8 anexa à Lei n 2 6.763, de
26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela B
(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975)
As tabelas referentes ao "Lançamento e Cobrança da Taxa de

Segurança Pública Decorrente de Serviços Prestados pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 26.5.2006.

(. .
Art. 39 os subitens 1.1 a 1.2 da tabela M anexa a Lei n g 6.763, de

26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"TABELAM

(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975)

* A tabela referente ao "Lançamento e Cobrança da Taxa de
Segurança Pública Decorrente de Serviços Prestados pela Polícia
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Militar de Minas Gerais" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
26.5.2006.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Domingos Sávio - Gil Pereira - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Dilzon Meio - José Henrique - Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro -
Biel Rocha - Vanessa Lucas - Sávio Souza Cruz - Antônio Júlio - lvair
Nogueira - Fábio Avelar - Gustavo Corrêa.

- 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 3.334/2006
Cria a Política de Saúde do Adolescente e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 2 - Fica criada a Política de Saúde do Adolescente na rede

pública de saúde do Estado de Minas Gerais.
Art. 2 - São objetivos da Política de Saúde cio Adolescente:

- desenvolver ações fundamentais na prevenção contínua
(primária, secundária e terciária), com ênfase na prevenção primordial,
de modo que o adolescente sinta a necessidade de resguardar sua
saúde.

II - assistir às necessidades globais de saúde da população
adolescente, em nível físico, psicológico e social.

III - estimular o adolescente às práticas educativas e participativas,
como fator de desenvolvimento do seu potencial criador e crítico.

IV - estimular o envolvimento do adolescente e dos seus familiares e
da comunidade em geral, nas ações a serem implantadas e
implementadas.

Art. 3 - Para efeito desses objetivos, usar-se-ão as seguintes
definições:

- considera-se adolescente aquele cuja idade se situar entre 10 e
20 anos completos, independentemente de sexo, características
biológicas ou psíquicas.

II - considera-se uma equipe multiprofissional mínima necessária
para atendimento primário aquela composta por um médico, um
enfermeiro, um assistente social e um psicólogo.

rÁ'-A
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Art. 42 - São áreas de atuação da Política de Saúde do Adolescente:
- assistência social, em que serão analisados as condições e os

problemas de natureza socioeconômica do adolescente; avaliados as
possibilidades de apoio e os recursos de sua comunidade; e
identificadas as atividades de lazer e culturais.

II - enfermagem, em que será feito um levantamento inicial de dados
de orientação sobre aspectos preventivos e educativos para
adolescentes.

III - psicologia, em que serão propiciados ao adolescente
oportunidades de auto-conhecimento, não só de suas potencialidades
como de áreas de conflito, dificuldades, oferecendo-lhes ações que
estimulem o desenvolvimento normal de sua personalidade.

IV - atendimento clínico ou pediátrico, com o intuito de prevenir,
diagnosticar, tratar e recuperar a saúde do adolescente.

V - ações educativas, que serão desenvolvidas de acordo com as
principais diretrizes da Organização Mundial da Saúde, como
atividades de prevenção primordial, acolhendo, discutindo, analisando
e orientando os problemas, os anseios e as expectativas do
adolescente que dizem respeito à sua saúde.

Art. 5 - A Política de Saúde do Adolescente procurará fomentar
algumas atividades já realizadas pelo poder público.

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Gustavo Corrêa
Justificação: Quando se fala em saúde pública, imediatamente se

pensa em atenção à criança e à mulher, mas nunca em um
atendimento especial ao adolescente e ao jovem. Este público é
invisível para o sistema de saúde e é isso que queremos mudar,
principalmente porque ele é estratégico em sua condição peculiar de
desenvolvimento.

Como Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens, seu objetivo seria capacitar as equipes para
um atendimento que abranja três linhas de ação: a primeira diz
respeito ao crescimento e desenvolvimento saudáveis; a segunda, à
saúde sexual e reprodutiva; e a terceira, à redução da morbi-
mortalidade por violências e acidentes.
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É uma política que enfatiza a prevenção de doenças e amplia o
conceito de saúde. A questão não é apenas tratar doenças, mas,
sobretudo, ter qualidade de vida, acesso à educação e à informação,
ao lazer e exercer o direito à participação, o que requer diálogo com
escolas, empresas e lideranças comunitárias locais e capacitação de
toda a equipe para um atendimento acolhedor.

A adolescência é o momento em que se constrói a autonomia como
sujeito e como cidadão. A política de saúde tem de pensar nisso e
levar em conta que são pessoas em processo de emancipação.
Assim, é importante uma abordagem interdisciplinar que reúna saúde,
educação e cultura e que dê alternativas para os adolescentes
crescerem e se tornarem pessoas autônomas, independentes e
felizes.

Como esse período é marcado também pelo inicio da atividade
sexual, isso gera demandas específicas, o que torna necessário
ampliar a compreensão sobre as questões que atingem essa faixa
etária.

A Política de Saúde do Adolescente visa à implantação e à
implementação de uma política pública universalizada para a
juventude na área da saúde, com atendimento integral em todos os
níveis relacionados com a saúde do adolescente, tais como: medicina,
psicologia, assistência social, educação, sexualidade, nutrição e
odontologia.

Os adolescentes mineiros carecem de iniciativas que lhes propiciem
melhor qualidade de vida, que, aprimorada, poderá acarretar ganhos
significativos no futuro profissional, psicológico e físico de tais jovens.

Além do atendimento que visa à melhoria de vida do adolescente
por meio de políticas modernas de saúde pública, a Política de Saúde
do Adolescente ampliará, mediante sua capacidade de integração,
projetos governamentais já implementados ou em vias de
implementação.

Os índices de vítimas de violência, de consumo de drogas e de
gravidez precoce nessa faixa etária indicam a necessidade de atitudes
ativas por parte do legislador, para inversão desse quadro infeliz que
vivemos atualmente em nosso país.

Dessa maneira, contamos, mais uma vez, com o indispensável

ri'
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apoio dos nossos nobres pares para aprovação de tão importante
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N Q 6.62012006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Gurgel
Mauad, Vice-Presidente da Helibrás, pelo recebimento do Mérito
Industrial 2006, concedido pela Fiemg. (- A Comissão de Turismo.)

N 9 6.621/2006, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Irmã Raimunda
Marques pelo transcurso de seus 30 anos de fundação. (- A Comissão
de Educação.)

N 2 6.622/2006, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Planejamento e Gestão com vistas a
que seja equiparada a gratificação recebida pelos Coordenadores do
Psiu à recebida pelos Diretores Regionais da Secretaria de
Planejamento e Gestão.

N g 6.623/2006, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do lpsemg com vistas a que seja
concedido aumento salarial aos funcionários desse Instituto. ( -
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N 2 6.624/2006, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre as
despesas que menciona, realizadas pelo Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza [ara - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Rogério Correia, Vice-Presidente desta Casa, Deputados e
Deputadas, quero, neste momento, convidar todos os parlamentares,
assessores, consultores e telespectadores da TV Assembléia a
participar do debate público de amanhã, que está sendo organizado
por esta Assembléia, sobretudo com o apoio da Comissão de
Participação Popular. Como Presidente dessa Comissão, participarei,
com os membros efetivos, Deputados André Quintão e Miguel Martini,
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do encontro no Plenário, cujo tema e' "Participação Popular no
Legislativo'. Às 8h30min, haverá a abertura dos trabalhos, com
representantes dos governos federal e estadual e do Fórum Mineiro
de Participação Popular, presidido pelo Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Casa.

Teremos também uma mesa com o tema "Participação Popular nos
Legislativos Federal, Estadual e Municipal", com a presença do
Deputado Federal Geraldo Thadeu, Presidente da Comissão de
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Faremos uma
análise da atuação da Comissão de Participação Popular. Contaremos
com a presença dos Srs. Carlos Ranulfo Félix de Meio, cientista
político e professor do Departamento de Ciência Política e do Centro
de Estudos Legislativos da UFMG; e Francisco Sadeck, Assessor de
Política Fiscal e Orçamentária do Instituto de Estudos
Socioeconômicos - inesc - e membro do Fórum Brasil de Orçamento.

Depois haverá o debate. Na parte da tarde, haverá duas mesas. A
primeira será às 14 horas, com o tema: "Participação Popular na
Legislação Orçamentária: Experiência do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG". A revisão do PPAG é feita, desde 2003, em
parceria desta Casa e da Comissão de Participação Popular com a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Sepiag, do
governo do Estado. Nesta mesa, teremos, como expositores, o Sr.
Heiger Marra Lopes, Superintendente Central de Planejamento da
Sepiag; o Deputado André Quintão; as Sras. Marta Maria de Castro
Vieira da Silva, Gerente do Projeto Estruturador Inclusão Social de
Famílias Vuinerabihzadas; e Gláucia Barros, membro da Coordenação
da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais.

A segunda será às 16 horas, com o tema: "Participação Popular na
Legislação Urbana: Plano Diretor Participativo Diretrizes para a
Elaboração dos Planos Diretores em Minas Gerais". Contaremos com
a presença do Sr. José Abílio Belo Pereira, Secretário Executivo do
Núcleo Mobilizador de Minas Gerais. Durante um ano participamos
desse Núcleo, quando foram construídos critérios para a elaboração
do piano diretor participativo nos vários Municípios, com o objetivo de
apoiá-los. Será apresentada a experiência de Caeté, com a presença
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de Labib Lima Syho, Assessora da Prefeitura de Caeté; e do Plano
Diretor Participativo de ltaúna, com a presença do Prefeito Eugênio
Pinto e do Sr. Lessandro Lessa, Secretário de Urbanismo e Meio
Ambiente e Coordenador do plano diretor de ltaúna. Estivemos
presentes no lançamento do plano diretor, com a presença de mais de
2 mil lideranças de ltaúna.

Convidamos, mais uma vez, os membros da Comissão de
Participação Popular, que conosco organizam este debate público,
extremamente importante. Queremos que todas as lideranças, os
movimentos sociais organizados, os convidados e todos que nos
ouvem pela TV Assembléia também participem conosco desse
debate, sobretudo, quando há tanto questionamento sobre o
parlamento do Brasil. Esta Casa tem aberto espaço para os
movimentos sociais, o fortalecimento do controle social, a participação
popular que fortifica a democracia representativa e avança para a
democracia participativa e direta. Esse é o papel da Comissão de
Participação Popular. Ela foi criada em 2003 e conta com a presença
de representantes do nosso Bloco PT-PCdoB e de Deputados de
outros partidos que efetivamente têm participado e dado grande
contribuição. Sou Presidente dessa Comissão, da qual o Deputado
Miguel Martini faz pane e o Deputado André Quintão é um dos
membros. Além dos nossos Deputados suplentes, há também aqueles
que têm participado, propondo e solicitando audiências públicas como
ocorreu hoje. O Deputado Laudelino Augusto pediu audiência pública,
realizada nesta manhã, para discutir o ingresso dos membros do
Tribunal de Contas do Estado.

Também estivemos em Igarapé, por solicitação do Deputado Miguel
Martini. Naquela audiência, contamos com a presença do Deputado
João Leite, quando se discutiram questões relativas à BR e à
segurança pública naquele Município. Há inúmeras outras audiências
sobre diversos temas, entre os quais destacam-se: educação,
inclusão, luta antimanicomial e transporte intermunicipal.

Um dos grandes avanços conseguidos, por meio de audiência
pública, foi o resultado obtido em relação ao transporte intermunicipal
de Igarapé. Quando houve aumento nas passagens dos ônibus da
Região Metropolitana, o DER, considerando o debate na audiência
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pública, congelou o valor da passagem intermunicipal de Igarapé,
garantindo os direitos dos moradores daquele Município, que tinham
passagem mais cara até que outros Municípios mais distantes da
Capital.

Portanto, mais uma vez, solicitamos a todos que participem conosco
desse debate. Só dessa maneira avançaremos nas questões relativas
à sociedade brasileira e teremos políticas públicas que,
verdadeiramente, atendam os excluídos da nossa sociedade e os que
mais precisam do poder público. Muito obrigada Sr. Presidente.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Fusa Costa.
A Deputada [lisa Costa - Sr. Presidente, Deputado Rogério Correia,

demais integrantes da Mesa, Deputadas, Deputados, espectadores da
TV Assembléia, imprensa, povo de Minas Gerais que acompanha os
trabalhos do Legislativo, aproveito esta oportunidade para fazer um
convite ao Leste de Minas.

Na segunda-feira haverá, em Governador Valadares, a partir das 9
horas, mais um encontro regional do Sistema único da Assistência
Social - Suas -, a exemplo do que já acorreu em Divinópolis, Juiz de
Fora, e de outros dois encontros aqui, na Assembléia Legislativa: o
primeiro ciclo de debates com esse tema, com a presença do Ministro
Patrus Ananias; e uma audiência pública, promovida pelo Deputado
André Quintão, sobre os recursos humanos na Norma Operacional
Básica.

A exemplo do que ocorreu em Juiz de Fora, onde tivemos a
participação de mais de 400 integrantes, entre gestores municipais,
universidades, assistentes sociais, estudantes e entidades não
governamentais, queremos promover, em Governador Valadares,
esse encontro para contribuir, em Minas Gerais, para a consolidação
do Suas.

Da região do Leste de Minas, estão sendo convidados 102
Municípios, que fazem parte de toda a bacia da região do Suaçuí -
Guanhães -, do Médio Rio Doce e do Baixo Rio Doce, da região em
torno de Governador Valadares, da vertente do Caparaó, em torno da
cidade de Caratinga e do Vale do Aço. Esses 102 Municípios farão
parte da regional da Superintendência do Desenvolvimento do Esporte
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e Lazer, com sede em Governador Valadares.
Fazemos, assim, um convite a todos os gestores municipais, aos

Prefeitos e às Prefeitas, aos departamentos ou às secretarias de
assistência social, aos assistentes sociais, às entidades não
governamentais, aos conselhos municipais e aos tutelares, a todas as
equipes que trabalham nos programas de assistência social, como o
Bolsa-Família, o Peti, o Sentinela, que combatem a exploração sexual
de crianças e adolescentes, aos Centros de Referência da Assistência
Social - Cras -, às Casas da Família, aos programas Agente Jovem, a
todos os programas dessa área, aos agentes sociais, a toda a
comunidade, principalmente os beneficiários dos programas sociais na
área de assistência social.

Fazemos um convite a todos os 102 Municípios para participar do III
Encontro promovido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
por diversas entidades, na segunda-feira, dia 29, em Governador
Valadares. Estarão presentes o Ministério do Desenvolvimento Social
de Combate à Fome, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - Sedese -, o Fórum Estadual de Assistência Social,
o Conselho Estadual, o Colegiado de Gestores Municipais -
Cogemas - e todas as entidades ligadas ao tema. Convido também as
Deputadas e os Deputados, pois estamos contribuindo decisivamente
para a consolidação do Suas em Minas, tornando a assistência social
uma política pública, de Estado e de direitos, e substituindo a
tradicional política clientelista e assistencialista por uma política de
direitos e, principalmente, uma política destinada aos mais
empobrecidos do Estado de Minas Gerais. Então, reitero o convite
para estarem presentes, no dia 29, no Leste de Minas, às 9 horas, no
Teatro Atiaia, em Governador Valadares. Muito obrigada.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de pedir a

atenção dos nobres colegas Deputados. Estamos vindo da Rua
Alvarenga Peixoto, 1.380, onde a minha camionete foi alvejada por
dois tiros e felizmente tive hoje a oportunidade de estar no Palácio,
quando o Governador anunciou o Programa das Bibliotecas.

Fui deixado pelo meu motorista na Avenida do Contorno com Rua
Araguari e ele, com o assessor,desceu para Rua Alvarenga Peixoto,
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fl 9 1.380. No momento em que estavam almoçando, um detetive que
havia sacado dinheiro em um banco chegava próximo ao local,
quando foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta que
desceram atirando contra o detetive, que reagiu à tentativa de assalto
conseguindo alvejar um dos marginais, infelizmente no pé, porque ele
descarregou toda a sua arma contra o policial civil Wagner Campos.
Nesse momento da troca de tiros vários veículos foram alvejados,
inclusive a minha camionete que se encontrava estacionada ao lado,
com outros dois veículos. O veículo do Sr. Maurílio Augusto Fleury
Amaral, advogado, que estava ao lado da minha camionete, e outros
dois veículos também foram alvejados e o tiro chegou a acertar as
paredes do restaurante.

Felizmente o Ten.-Cel. Josué, comandando o Batalhão Rotam com
sua equipe, passava próximo desse local e fizeram a prisão de um
dos marginais, que está preso com a equipe do Sargento Vítor, que
comanda a viatura Rotam e que foi designado para acompanhar a
ocorrência. Tivemos ainda a assistência da Cabo Aidê, também do l
Batalhão. Na verdade estamos fazendo esse relato para mais uma
vez dizer ao Plenário que precisamos cada vez mais tratar esse
assunto com a máxima seriedade e que, felizmente, a Polícia Militar,
bem como o detetive da Polícia Civil tiveram uma reação pronta e
imediata e conseguiram efetuar a prisão de um dos marginais; o outro,
certamente, com as investigações, deverá ser preso também nas
próximas horas ou nos próximos dias.

Trago esse assunto, Sr. Presidente, porque é um tema que vimos
tratando na tribuna desta Casa constantemente, pedindo ao Governo
para discutirmos e aprovar o Fundo Estadual de Segurança Pública,
que é de extrema necessidade; pedindo ao Governador que olhe com
o devido carinho e zelo a questão da periculosidade. Esse policial civil
poderia ter sido mais um policial morto em nosso Estado, se não fosse
a sua astúcia e dedicação e, obviamente, a sua reação em defesa da
própria vida.

Com o Deputado Edson Rezende, estamos estruturando um
seminário sobre segurança pública no Estado. E importante todos os
Deputados estarem engajados nesse evento, a fim de produzirmos
uma discussão séria, madura e desapaixonada do ponto de vista
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ideológico e partidário. Acima de tudo, queremos trazer, ao final do
seminário, propostas reais e bem discutidas com autoridades e
especialistas no assunto e com toda a sociedade. Queremos entregá-
las ao Presidente da Assembléia e ao Governador do Estado, além de
encaminhá-las ao Ministério Público e ao Judiciário.

Quero deixar isso registrado nos anais da Casa, Sr. Presidente,
porque, mais que nunca, precisamos cuidar, todos os dias, da questão
da segurança pública de cada cidadão. Já tenho feito isso,
exaustivamente, desta tribuna. Esperamos que o conjunto dos
Deputados esteja conosco, em uma grande frente parlamentar,
fazendo essa defesa e zelando, dia-a-dia, pela segurança de todos.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Sargento
Rodrigues, com as quais, evidentemente, a Mesa se solidariza.
Faremos o que for necessário e puder ser encaminhado pela
Assembléia Legislativa. Manifestamos o nosso apoio a V. Exa. e aos
policiais.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
perceber, não temos quórum para dar continuidade aos trabalhos;
portanto, solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Responderam à
chamada 22 Deputados.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4 do art. 249 do

Regimento Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos para que se
configure o quórum para a continuação dos trabalhos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, a existência de quórum para a



1266

continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente e telespectadores da TV Assembléia, nos últimos dias,
temos acompanhado uma verdadeira propaganda eleitoral
extemporânea do governo. Nós pesquisamos para conhecer melhor
os números dessa propaganda no País, e o governo federal já gastou
R$155.000.000,00 em publicidade. Muito se tem falado a respeito de
propaganda do governo nesta tribuna, mas nunca vimos tanta
propaganda quanto o governo federal tem feito no País. Já
acompanhamos as propagandas da Prefeitura de Belo Horizonte,
cujas placas de obras feitas há muito tempo permanecem espalhadas
pela cidade. Mas agora há uma movimentação de propaganda
eleitoral extemporânea do governo federal jamais vista no País.

Ontem o Deputado Miguel Martini trouxe alguns números. Fala-se
muito do que recebe um servidor da educação em Minas, e que deve
ser melhorado. O serviço público do Estado deve ser mais valorizado
para melhor servir ao povo. Mas o Deputado Miguel Martini
demonstrou quanto ganha um professor universitário no Brasil: menos
de R$200,00. Esse é o piso salarial pago a um professor universitário
pelo governo federal! Os números são absurdos, ficamos estarrecidos!
Mas ouvimos a propaganda, praticamente oficial, desta tribuna, de
quanto ganha uma professora em Minas Gerais. Mas vejam o quanto
ganha um professor universitário!

O Deputado Miguel Martini poderá transmitir melhor esses números
quando me apartear. Ontem ele disse que um professor universitário
ganha menos de R$200,00, menos que um salário mínimo!

Após conceder aparte ao Deputado Miguel Martini, tratarei desses
números impressionantes da propaganda do governo federal,
mostrando o que não é real neste País. Os dados são da ONG Contas
Abertas, e quero apresentá-los aqui.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite,
obrigado pelo aparte. Creio que seja nosso dever, como
parlamentares que representam o povo de Minas Gerais, trazer
informações corretas para que a sociedade julgue com base em
verdades e não em sofismas.

O Deputado Rogério Correia, por diversas vezes, chegou a nos
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cansar, afirmando aqui, neste Plenário, que um servidor da área da
educação - ele fala professor - ganha menos que um salário mínimo
em Minas Gerais.

Para falar assim, ele usa apenas o critério de vencimento básico,
como se aquilo fosse o salário. Esquece-se - e ele sabe muito bem
disso - de que, na verdade, o menor salário é bem acima do mínimo, e
o do professor, então, é bem maior. Com a nova regulamentação do
Governador Aécio Neves, 72% dos professores, que são da menor
categoria, terão significativo reajuste de salário. Mas fomos olhar o
critério usado, em Brasília, pelo Presidente Lula, que é o chefe do
Delúbio Soares, do José Dirceu, do José Genoíno e do Silvinho
Pereira. Ele enviou uma proposta de reajuste da remuneração do
magistério superior, a vigorar a partir de 1Q/5/2006• Imagine, V. Exa.,
vencimento básico: R$147,40. O nível mais elevado receberá
R$323,47. Esse é o vencimento básico, já com o reajuste.

Em Minas Gerais, o vencimento básico mais baixo, em junho, irá
para R$320,00. Esse é o vencimento mais baixo, ou seja, o mais
babo é o dobro do pago pelo governo federal.

E interessante como os números não mentem. Como V. Exa. disse
ontem, e repito hoje, claro que os professores e os servidores da área
da educação precisam ganhar mais. Sabemos disso e queremos que
ganhem - o Governador também deseja isso. Só que, além de ganhar
mais, precisam receber o salário em dia. Precisam ter a certeza do
seu plano de cargos e salários; de que receberão o 13 salário e de
que as verbas retidas serão liberadas. Esse é o processo de
recuperação que o Governador está fazendo.

Agora, como diz o líder deles, o Lula: "A Oposição fala qualquer
coisa". Só que temos responsabilidade de apresentar os números -
eles estão aqui. Contestem-me, está na lei. Projeto de Lei n
6.368/2005, de iniciativa do governo federal, do Presidente da
República, do "ex-Chefe" do Executivo. E Preciso que falemos a
verdade para que a nossa sociedade seja informada e faça seu
julgamento.

Em relação à propaganda, Deputado João Leite, como o Presidente
não governa o País, pois roda o Brasil de lá para cá... Vem a Minas
Gerais inaugurar dois ou três vagões - não sei quantos. Antigamente
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um Presidente vinha a Minas inaugurar uma grande rodovia de 50km,
100km ou 200km ou uma grande hidrelétrica. Hoje não há obras, e ele
inaugura um aeroporto duas vezes; faz uma reforma qualquer e
inaugura um restaurante popular.

Não que ele não tenha importância, mas um Presidente da
República que trabalha possui uma agenda ocupada. Envia seus
assessores, seus Ministros ou seus servidores. Porém o que estamos
vendo é uma massificação.

Deputado João Leite - sem tomar muito o seu tempo -, o Deputado
Jésus Lima vive falando sobre o programa Luz para Todos. Verifiquei
os números e, pasme V. Exa., 78% dos recursos desse programa são
do governo de Minas. Mas ele diz que é um programa do governo
federal. Proporei uma sociedade com o Deputado Jésus Lima, em que
entrarei com 22% e ele com 78%, e a empresa será minha. Não tem
cabimento isso!

Quanto às propagandas a que V. Exa. se referiu, a esses milhões
que estão gastando, são para manter a sociedade equivocada e para
que não tenha conhecimento da verdade. Temos obrigação de trazer
a público os números: 18,6%, R$305.000.000,00, relativos a
empréstimo que a Cemig pagará; 49,6%, R$815.000.000,00, relativos
a recursos próprios; 9,8%, R$160.000.000,00, relativos à isenção de
ICMS. Total: 78%. E ainda diz que é programa do governo federal.
São 78%, Deputado João Leite. E ele sobe à tribuna e arvora-se,
como se fosse o responsável por isso. E preciso que o governo de
Minas faça mais propaganda, Deputado João Leite. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini, pela
contribuição que traz a nossa fala, na tribuna da Assembléia
Legislativa. Deputado Miguel Martini, os números da propaganda do
governo federal são impressionantes. Eles devem deixar corada a
nossa lutadora pela defesa do consumidor, a Deputada Lúcia Pacífico.
O Presidente gasta mais recurso em publicidade que em saneamento
básico, Deputado Leonídio Bouças. Isso é impressionante. Nos
primeiros quatro meses do ano, o gasto do governo com publicidade
chegou a R$155.000.000,00. Esse valor é quase metade do que o
governo tem para destinar, do orçamento deste ano, à publicidade
social e de utilidade pública, e 31 vezes maior do que foi investido em
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saneamento básico em 2006. Essa é a verdade do governo federal, e
que muitos tentam esconder com a propaganda que vemos na
televisão, com essa exposição permanente. Então, essa é a verdade.
E isso me lembra de algo impressionante, um dito popular:"jogar para
a torcida". E muito bonitinho, fazem-se firulas, uma jogada bonita, mas
não acontece o que as pessoas precisam: saúde e saneamento
básico.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte) - Deputado João Leite,
estamos vendo, com grande tristeza - e penso que este é um
momento de reflexão -, os atuais detentores do poder do governo
federal pregarem, durante anos e anos, que haveria uma recuperação
dos salários dos servidores públicos. E vemos acontecer, na
educação superior, como foi dito pelo Deputado Miguel Martini, um
descalabro total, quando chegamos a ver as universidades federais
em greve por mais de 100 dias. Pais ficaram desesperados e famílias
inteiras mudaram seu calendário de férias e de trabalho, por causa da
greve. Mas quase não se falou sobre isso. A própria imprensa não deu
tanta cobertura  esse assunto.

O que está acontecendo com o Brasil? Nas próximas eleições, é
preciso que todos estejam atentos às palavras que se perdem ao
vento. E hora de as pessoas observarem os compromissos que não
são cumpridos. O momento nacional é muito grave. E hora de
falarmos novamente em um pacto nacional capaz de propiciar a
realização de uma revolução educacional neste pais. Digo que
estamos assistindo a algo que é muito triste, porque, se se paga muito
mal aos professores da educação superior em nível nacional, mesmo
que tenha ocorrido uma recuperação em Minas Gerais, esta não é
suficiente. Vemos a preocupação de nosso Governador de tentar
resolver esse problema. Realmente, temos de nos unir durante o
processo de eleição que se avizinha, que terá início em julho para
estarmos atentos à questão da educação. Temos de estar atentos à
questão da educação. O Brasil vive uma encruzilhada: ou acordamos
agora e tomamos o rumo certo, para que o Brasil tenha um
desenvolvimento seguro, um crescimento que possibilite o fim da
amarga situação que vivemos em relação à segurança e a outros
aspectos, ou já não teremos saída.

rÁ"
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Agradeço ao Deputado João Leite o aparte.
O Deputado João Leite - Agradeço ao Deputado Leonídio Bouças,

que bem conhece a área da educação. Queria chamar a atenção de
todos para a propaganda do governo, não das estatais. Desta tribuna,
não estou tratando das empresas do governo, senão arrebentaria
qualquer número que possamos imaginar.

Encerrando, quero dizer que o governo destinou para o saneamento
básico R$4.850.000,00; enquanto para a propaganda,
R$160.000.000,00. Do orçamento deste ano, para saneamento, só
foram empenhados, até agora, R$1.000.000,00, valor 81 vezes menor
do que o destinado à publicidade. Esses números, por si sós, falam do
que infelizmente está ocorrendo em nosso país: propaganda,
propaganda do governo federal. Só há falação, mas obra, que é o que
interessa à população, como estamos vendo, não há nenhuma,
lamentavelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

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

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

3.006/2006, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que
reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 109 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 19 LEGISLATURA, EM 9/5/2006
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
George Hilton e Gustavo Corrêa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 2s 3.234 e 3.246/2006
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.242 e 3.247/2006 (Deputado
Gilberto Abramo); 3.244/2006 (Deputado George Hilton); 3.241, 3.245,
3.250 e 3.251/2006 (Deputado Sebastião Costa); 2.135, 2.317, 2.868
e 3.041/2006 (Deputada Elbe Brandão); 3.237, 3.240 e 3.24312006
(Deputado Gustavo Corrêa); e 3.238, 3.248 e 3.24912006 (Deputado
Adelmo Carneiro Leão). 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 pela
antijuridicidade, inconstitucional idade e ilegalidade, no 1 2 turno, do
Projeto de Lei Complementar n 2 74/2005 (relator: Deputado George
Hilton) e 3.041/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no l
turno, do Projeto de Lei Complementar n 2 8012006 na forma do
Substitutivo n 9 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de
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redistribuição); e dos Projetos de Lei n Qs 2.784/2005 na forma do
Substitutivo n2 1 e 2.979/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa);
3.018/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei n Q 3.13912006, no 1 9 turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado George Hilton. E convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei n 2 2.770/2005 (relator: Deputado
Gilberto Abramo), e à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, os Projetos de Lei ns 3.192 e 3.233/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 3.193/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão,
em virtude de redistribuição); 3.197/2006 (relator: Deputado George
Hilton); e 3.230/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Passa-se à
2 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.743, 2.87312005, 2.964, 3.069 e
3.208/2006 (relator: Deputado George Hilton); 2.926/2006 com a
Emenda n2 1 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição); 3.191, 3.194, 3.209 e 3.213/2006 (relatora: Deputada
Elbe Brandão); 3.035/2006 na forma do Substitutivo n g 1 e 3.202/2006
(relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.066, 3.090, 3.220/2006 este
com a Emenda ri 2 1 e 3.221/2006 (relator: Deputado Gilberto Abramo,
em virtude de redistribuição); 3.196, 3.207, 3.210 e 3.218/2006
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.232/2006 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, é aprovado, em turno
único, o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto do Lei & 3.031/2006 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição). Passa-se à
3 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei n 2 3.203/2006
e ao autor, os Projetos de Lei n 2s 3.190, 3.195 e 3.211/2006.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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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 maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Sebastião

Costa -Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

16/5/2006
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, João Leite e Biel Rocha, 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 Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater um modelo de gestão para
os centros de convenções, feiras e exposições em construção no
Estado, em especial o Conex de Juiz de Fora, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: fax dos Srs. Gustavo de
Castro Magalhães, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, e Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-
Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais -
Codemig, indicando o Sr. Mário Sérgio de Araújo Teixeira para
representar os dois órgãos nesta reunião. A Presidência interrompe a
1 4 Parte da reunião para ouvir o Sr. Mário Sérgio de Araújo Teixeira e
as Sras. Isabella Moreira dos Santos, Analista de Planejamento e
Projetos da Codemig; e Sônia Pires Dineili, Analista de
Desenvolvimento da Codemig, que são convidados a tomar assento à
mesa. Os Deputados Sebastião Helvécio, Biel Rocha e João Leite,
autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas
considerações iniciais. Logo após, O Presidente 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 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, são
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aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha, João Leite e
Sebastião Helvécio, em que solicitam à Codemig cópia do Protocolo
de Intenções ou documento que normatizou a doação do imóvel à
Codemig para regularização da obra do Conex em Juiz de Fora; e em
que solicitam à Codemig cópia dos pareceres resultantes de visitas
técnicas feitas por sua diretoria ou por seus funcionários a centros de
convenções no Brasil, visando conhecer a experiência de gestão
desses centros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente - Biel Rocha - João Leite.
ATA DA 1 l Q REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

17/5/2006
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Fahim
Sawan, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados George Hilton e Ricardo Duarte. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Ronaldo , dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir a implantação do Centro de Tecidos Biológicos em Minas
Gerais - Cetebio-MG -, e o banco de sangue de cordão umbilical, por
meio da ação integrada de instituições públicas no Estado, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Sérgio Rodrigues de Faria, Promotor de Justiça de Manhuaçu,
encaminhando o Procedimento Investigatório n 2 2/2005, com objetivo
de apurar possíveis irregularidades que estavam ocorrendo no SUS
de Manhuaçu. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n 9 s: 1.987/2004, no 2 Q turno (Deputado Fahim Sawan);
3.191/2006 (Deputado Doutor Ronaldo); 3.207/2006 (Deputado Carlos
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Pimenta), os dois últimos em turno único. Passa-se à 3 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
2.93612006. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir
os Srs. Roberto Schlindwein, Coordenador do Sistema Nacional de
Transplantes do Ministério da Saúde; Patrícia Freire, Consultora do
Ministério da Saúde na Área de Transplantes de Medula óssea e
Sangue de Cordão Umbilical; Júnia Guimarães Mourão Cioff, Diretora
Técnico-Científica da Fundação Hemominas; Lúcia Elisa Prado
Moreira Carré, Diretora Hospitalar da Maternidade Odete Valadares;
Paulo Jorge Xavier, Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica e
Queimados do Hospital João XXIII; Flávia Neves de Medeiros,
Assessora de Planejamento do Hospital João XXIII; Suzana Maria
Moreira Rates, Superintendente do Hospital Odilon Behrens;
Aparecida Maria de Paula, Coordenadora Estadual do MG-
Transplante, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Ricardo Duarte e
George Hilton, autores do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
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, 24 de maio de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Fahim Sawan - Doutor

Ronaldo - José Henrique.
ATA DA 69 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

OUvia (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Leonardo Quintão e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n Q 2.873/2005, em turno único, para a qual designou o
Deputado Sebastião Helvécio como relator. Passa-se à 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.554, 6.557, 6.567 e 6.571/2006. 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 Antônio Júlio,
solicitando visita conjunta desta Comissão com a Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo na Abertura Oficial da
Feira Nacional da Ardósia que será realizada no Município de
Papagaio, dia jQ de junho; Sebastião Costa, solicitando a realização
de audiência pública desta Comissão no Município de Além Paraíba,
para debater sobre Desenvolvimento Regional; Leonardo Quintão,
solicitando que seja encaminhado ofício ao Governador do Estado de
Minas Gerais e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico para que intercedam junto ao Dr. Rinaldo Campos Soares,
Diretor Presidente da Usiminas para que a nova unidade da empresa
seja construída no Estado de Minas Gerais; e Roberto Carvalho,
solicitando a realização de debate público nesta Comissão para que
sejam discutidos os eixos básicos do planejamento estratégico da
região metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente.
ATA DA 119 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA iS LEGISLATURA,

W
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EM 1 7/5/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Sebastião Costa e Laudelino Augusto
(substituindo este ao Deputado Ricardo Duarte, por indicação da
Liderança do Bloco do PT-PCdoB), 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 Laudelino Augusto, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento do Projeto de Lei n 2 3.23512006, para o qual
designou como relatora a Deputada Vanessa Lucas. 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
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n 9 3.235/2006 (relatora:
Deputado Vanessa Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Ronaldo.

ATA DA 4 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 17/5/2006

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Adaiclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 debater o tema "O processo de licenciamento e
de regularização ambiental e a efetividade de sua aplicação" e os sub-
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temas 'Os desafios da gestão ambiental para pequenas e médias
empresas", "Os desafios da gestão ambiental na agricultura familiar" e
"Experiências inovadoras em gestão ambiental - caso do Estado de
São Paulo". A Presidência informa que serão ouvidos na reunião os
Srs. Décio Michellis Jr., Assessor Vice-Presidente do Grupo Rede;
Júlio Cézar Dorneflas, Assessor da Diretoria de Controle de Poluição
Ambiental, e Robinson Justino Teodoro, da Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental - Cetesb; José Ferreira Silva Filho,
representando o Conselho Empresarial do Meio Ambiente da Fiemg; e
Luci Rodrigues Espeschit, Chefe da Divisão de Suporte Operacional
da Superintendência Regional em Minas Gerais do Incra, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson, Secretária-Executiva do
Conselho de Empresários para o Meio Ambiente - Cema-Fiemg, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráticas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Gomes.
ATA DA 109 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 49 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 17/5/2006
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Cecília Ferramenta e Maria Olívia e o Deputado Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e tratar de assuntos de interesse da
Comissão, Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 2 6.561/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, em
que solicita a realização de visita desta Comissão e da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização ao Município de Papagaios no
dia 12/6/2006, às 14 horas, para a abertura da Feira Nacional da
Ardósia; e Doutor Viana, em que pede seja realizada reunião de
audiência pública, para debater o fortalecimento da indústria têxtil em
Minas Gerais e no Brasil em face da invasão indiscriminada de
produtos chineses. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Carlos Comes - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 18/5/2006

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, 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, em audiência pública, a situação institucional de Minas
Gerais em relação ao Protocolo de Quioto. Está presente, também, o
Deputado Sávio Souza Cruz. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Francisco de Assis Soares,
Superintendente de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política
Energética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede -; Jadir Silva de Oliveira, Coordenador do Conselho de Política
Ambiental -Copam-IEF -: Odair dos Santos Júnior, Assessor da
Presidência do Crea-MG; Geraldo Moura, membro do Conselho dos

la'
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Empresários do Meio Ambiente - Cema-Fiemg -; que são convidados
a tomar assento à mesa. Registra-se, nesse momento, representantes
de várias entidades: Antônio Tarcizo de Andrade Silva, membro do
Conselho dos Empresários do Meio Ambiente - Cema-Fiemg -; Luiz
Lobo, Assessor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente; Edmundo
José Martins, Diretor Operacional da SLU; Fernando Pinheiro Moreira,
Secretário Executivo da Associação Mineira de Silvicultura - AMS -;
Henrique Souza Lima, EffSol (Soluções Eficientes); Nisio de Sousa
Armane, Diretor da Radial Bionergética Engenharia Ltda.; Rafael
Nacif, Assessor de Mudanças Climáticas da Fiemg; João Batista
Ferreira Andrade, representante da Associação Regional de Proteção
Ambiental; Guilherme Pacheco Schuchter, representante do D.A. de
Biologia da PUC - Betim; Manha Carvalho de Meio, Assessora da
Diretoria de Instrumentalização e Controle do Igam; Sheila Maria
Pinheiro do Altíssimo, especialista em Direito Ambiental e membro da
Comissão do Meio Ambiente da OAB; Ana Maria Alves Rodrigues,
especialista em Direito Ambiental e membro da Comissão de Meio
Ambiente da OAB; Renê Mendes, Presidente da Associação Nacional
de Medicina do Trabalho - Anamt -; Jackson Ribeiro, professor da
Escola Agrotécnica Federal de inconfidentes; Paulo Pardini, Técnico
da Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica
Federal; Ronaldo César Vieira de Almeida, representante do IEF;
Geraldo Lúcio Tiago Filho, Diretor do Instituto de Recursos Naturais
da Universidade de Itajubá; Paulo Jorge dos Santos, ONG Raça,
Direitos Humanos e Ambientais; Luciana Vaz Venâncio, Relatora do
Grupo de Gestão dos Recursos Naturais do Fórum Estadual pela
Construção da Agenda 21 em Minas Gerais; Eduardo Tavares,
representante do Instituto HOU; João Batista Ferreira de Andrade,
Pesquisador e representante da Arpa III. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3 1 Fase da 2 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

m
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requerimento dos Deputados Doutor Ronaldo, Laudelino Augusto e
Sávio Souza Cruz, em que nomeiam os convidados para a próxima
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, dos convidados e das demais pessoas
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo.

ATA DA 11 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 23/5/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Corrêa,
Sebastião Costa e José Henrique (substituindo este ao Deputado
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
&s 3.266, 3.273, 3.278, 3.279 e 3.280/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.257, 3.268, 3.270, 3.272 e 3.281/2006 (Deputado Gilberto
Abramo); 3:253, 3.261, 3.269, 3.274 e 3.283/2006 (Deputado George
Hilton); 3.252, 3.254, 3.259, 3.262, 3.271, 3.275 e 3.287/2006
(Deputado Sebastião Costa) e 2.935/2006 (Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 3.256, 3.260, 3.264, 3.267, 3.276,
3.282 e 3.286/2006 (Deputada Elbe Brandão); 3.265, 3.285 e
3.289/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); 3.206, 3.258, 3.284 e
3.288/2006 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade, no l

rs- -
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turno, dos Projetos de Lei Complementar n 9s 7112005 na forma do
Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 7812006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e Projeto de Lei & 3.139/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). O Projeto de Lei n 9 2.135/2005 é retirado
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Weliton Prado,
aprovado pela Comissão. Neste momento, a presidência verifica a
inexistência de quórum agradece a presença dos parlamentares
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Costa- Gustavo Corrêa.
ATA DA 12 ? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA 	DA 15 LEGISLATURA, EM 23/5/2006

As 1151h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Antônio Júlio, Ricardo Duarte e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Maria Olívia e o Deputado José Henrique. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no "Diário do Legislativo" nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios de policiais militares do Estado
(18/5/2006); do Sgt. PM José Luiz Barbosa, Presidente da Associação
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais
(20/5/2006); dos Srs. Jose Lindomar Coelho, Presidente da 27
Subseção da OAB (20/5/2006); e Paulo Antônio Soares, Presidente da
Câmara Municipal de Caldas (20/5/2006); e de funcionários da Escola
Estadual Ernesto Santiago (20/5/2006). Passa-se à 1 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela



1283

aprovação, no 2 9 turno, dos Projetos de Lei n2s 2.920 e 3.006/2006
(relator: Deputado Fahim Sawan); e o parecer sobre as Emendas &s
6 a 36, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n 2 2.916/2006, no
qual o relator, Deputado Fahim Sawan, opina pela apresentação do
Substitutivo n 2 1; pela rejeição das Emendas ns 6 a 10, 12, 18, 20, 24
e 30; e pela prejudicial idade das Emendas ns 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça; da Subemenda & 1, desta Comissão, à
Emenda n2 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e das Emendas
ns 11, 13 a 17, 19, 21 a 23, 25 a 29 e 31 a 36 (relator Deputado
Fahim Sawan). O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n
7112005, no 1 9 turno, deixa de ser apreciado por não se encontrar o
relator, Deputado Antônio Júlio, em condições de emitir seu parecer.
Passa-se à 2 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n Q 3.146/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.588, 6.602 e 6.611/2006.
Passa-se à 3 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Fahim
Sawan, em que pede seja solicitado à Secretária de Planejamento e
Gestão que se estude a possibilidade da concessão de aumento
salarial aos funcionários do Ipsemg, em especial aos que ocupam
cargos comissionados, e da equiparação da gratificação recebida
pelos Coordenadores do Psiu à que recebem os Diretores Regionais
dessa Secretaria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
241512006, quarta-feira, às 9h45min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique -Doutor Ronaldo - Edson Rezende. -
ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a
subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
os critérios e os procedimentos para indicação ao cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A Presidência
interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir o Sr. Simão Pedro Toledo,
Conselheiro, representando Eduardo Carone Costa, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado; e a Sra. StelIa Pacheco Pimenta,
Coordenadora-Geral do Sindicato dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Laudelino Augusto, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Registra-se a presença do Deputado Miguel Martini. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão.

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

3.212/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e
Simpatizantes dos Bairros Nossa Senhora das Mercês e Vila
Esperança, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e

rÁ7.
tal
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distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no ai. lÍ Q da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n Q 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no ai. 9, parágrafo
único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos sócios, não serão remuneradas; e no art. 34 que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei n 2 9.790, de 1999,
que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
preferencialmente que tenham o mesmo objetivo social.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao
art. 1 2 da proposição.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.212/2006, com a Emenda n2 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Ai. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Nossa Senhora das Mercês - ACNM -, com sede no
Município de Formiga.".

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

L4
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3.229/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Brasileiro de
Direito de Família - IBDFAM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/4/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1g da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 8 Q que os seus
membros dirigentes não serão remunerados e, no art. 17, que, caso
ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.229/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.240/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em tela tem por

rs
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Nova
Vida, com sede no Município de Paraopeba.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 27/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
& 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 28 que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 32 que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.240/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.241/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Lar, com sede no

rÃH
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Município de Três Corações.
O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 27/4/2006 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 38, incisos IV e
V, respectivamente, que não percebem seus Diretores, Conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas; e caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 3.241/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.242/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2

3.24212006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho
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Central da Sociedade de São Vicente de Paulo de Paracatu, com
sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 28/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/co art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que os incisos II e III do art. 40 do seu estatuto
determinam, respectivamente, a não-remuneração dos Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes e,
no caso de sua dissolução, e prevê a destinação do patrimônio
remanescente a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.24212006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.243/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa Arco-íris, com
sede no Município de Andradas.

V---X
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/co art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 14 de seu estatuto determina que as atividades
dos órgãos diretivos, não serão remuneradas, e o art. 26 dispõe que,
em caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com sede no Município.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.24312006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.244/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Amigos do Crespo - Acac -, com sede no Município de Carandaí.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 28/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1 9 da Lei n Q 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 28, que
as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e, pelo art. 32, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a entidade congênere que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n9 3.244/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.249/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Primeiro de Maio - ACBPM -, com sede no Município de Ouro
Branco.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 29/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

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

Note-se que o estatuto da instituição determina, no art. 9, parágrafo
único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas. Entretanto, sobre a destinação do patrimônio da
entidade, em caso de sua dissolução, o referido estatuto é omisso.

Contudo, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, "caput",
estabelece, nesse caso, que o remanescente do patrimônio líquido da
associação será destinado a instituição municipal, estadual ou federal,
de fins idênticos ou semelhantes. Dessa forma, a omissão no estatuto
não configura óbice ao acato da proposição.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.249/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.179/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e outras
unidades de saúde possuírem macas e cadeiras de rodas adequadas
ao atendimento das pessoas obesas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar os hospitais e demais

serviços de saúde do Estado a possuírem macas e cadeiras de rodas
dimensionadas para o uso por pessoas obesas.

rÀ
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Cumpre, inicialmente, esclarecer que cabe a esta Comissão, em sua
esfera de competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o
prisma jurídico-constitucional, cabendo à comissão de mérito a
avaliação da conveniência e oportunidade da matéria, em obediência
ao Regimento Interno.

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto de
integração social do cidadão obeso, decorrendo diretamente do
princípio da dignidade da pessoa humana, considerado como um dos
fundamentos da República Federativa, nos termos do art. 1°, III, da
Constituição Federal.

No que toca à competência do Estado para tratar da matéria, deve-
se reconhecer que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao
consumo. No caso da proteção e defesa da saúde, a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre a matéria está estabelecida no art. 24, XII, da Carta Magna. Já
no que tange à relação de consumo, a competência concorrente dos
entes federados figura no inciso V do mesmo artigo.

Registre-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 196,
determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação". O art. 50, XXXII, por sua vez, estabelece que "o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor".

Em consonância com os ditames constitucionais, o legislador federal
elaborou a Lei Federal n°8.080, de 19/9/90 - Lei Orgânica da Saúde-,
que, em seu art. 2°, dispõe que "a saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a
seu pleno exercício". Da mesma forma, foi editada a Lei Federal n°
8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, e que, em seu art. 4°, preceitua que a Política Nacional
das Relações de Consumo tem por objetivo o respeito à dignidade, à
saúde e à segurança do consumidor.

Vê-se, pois, que o projeto em apreço se encontra em conformidade
com os ditames constitucionais e legais atinentes à matéria. Nesse
caso, é importante ressaltar que também no Código de Saúde do
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Estado, instituído por meio da Lei n° 13.317, de 24/9/99, encontramos
respaldo para a proposição em análise.

Ademais, vale destacar que a preocupação do legislador estadual
com as condições para a inclusão social das pessoas obesas já
resultou na edição da Lei n° 10.820, de 22/7/92, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dé se fazerem adaptações nos coletivos
intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência de
portadores de deficiência tísica e de pessoas com dificuldade de
locomoção, entre as quais se incluem as pessoas obesas.

Cumpre-nos, ainda, informar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei
n° 1.186/2003, cuja finalidade é obrigar os estabelecimentos que
menciona a instalar cadeiras especiais destinadas a pessoas obesas,
tendo recebido parecer favorável desta Comissão em 20/11/2003. Em
âmbito federal, encontra-se em tramitação no Senado o Projeto de Lei
Complementar n° 86/2004, que determina que os estabelecimentos
financeiros ficam obrigados a manter porta auxiliar que garanta
acesso a pessoa portadora de deficiência, obesa, gestante, idosa ou
com dificuldade de locomoção.

Sendo assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não
há óbices de natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação da
matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do Substitutivo
n° 1, apresentado ao final deste parecer, com o objetivo de aperfeiçoar
o projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.179/2006 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Torna obrigatória a disponibilização de macas e cadeiras de rodas

adequadas ao atendimento de pessoas obesas nos estabelecimentos
de saúde do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os estabelecimentos de saúde do Estado obrigados a

disponibilizar macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento
das pessoas obesas.

Art. 2° - Quando se configurar relação de consumo, o

rÀ
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descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3°- Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo
de cento e vinte dias para se adequarem às disposições desta lei,
contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.198/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar centros de auxílio médico-
ambulatorial para o atendimento às pessoas portadoras da doença de
Parkinson e do mal de Alzheimer.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar centros

de auxílio médico-ambulatorial para o atendimento às pessoas
portadoras da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer no
Estado.

Conforme se depreende da justificação do projeto, tanto a doença
de Parkinson quanto a doença de Alzheimer afetam, atualmente,
parcela significativa da população, estando fortemente associadas à
idade.

Em que pese à preocupação do parlamentar para com os usuários
dos serviços de saúde acometidos pelas referidas doenças, convém
reconhecer que, do ponto de vista jurídico-constitucional, o projeto em
apreço não pode prosperar, pois padece de vício insanável.
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Em primeiro lugar, o caráter autorizativo da proposição deve ser
questionado. Com efeito, como já foi salientado reiteradas vezes por
esta Comissão, a necessidade de autorização legislativa decorre, tão-
somente, da Constituição, o que não é o caso. Dessa forma, a
autorização para o Poder Executivo criar centros médicos na estrutura
da Secretaria de Estado de Saúde, conforme objetiva o projeto em
análise, carece de respaldo constitucional.

De fato, o projeto em tela contém autorização para que o Poder
Executivo adote medida que já se encontra inserida no âmbito de sua
competência, o que denota o seu caráter inócuo.

Ademais, a autorização para a criação de órgão na estrutura do
Poder Executivo configura notória interferência do legislador na
estrutura física e administrativa desse Poder, o que viola o princípio da
separação e da independência dos Poderes, um dos traços
característicos do Estado Democrático de Direito, conforme dispõe o
art. 20 da Constituição Federal.

A esses argumentos, acrescente-se que, no que toca à criação de
órgãos na estrutura do Executivo, a iniciativa para deflagrar o
processo legislativo é privativa do Governador do Estado, consoante o
art. 66, III, "e", da Constituição do Estado. A esse respeito, é oportuno
ressaltar que as normas constitucionais que tratam da iniciativa
reservada para a deflagração do processo legislativo são
consideradas uma projeção específica do princípio da separação e da
independência dos Poderes, segundo entendimento pacífico do
Supremo Tribunal Federal.

Assim, ainda que as alterações na estrutura administrativa do Poder
Executivo passem pelo crivo do Legislativo, o legislador não pode, por
meio de lei de sua iniciativa, compelir esse Poder a criar órgão em sua
própria estrutura, dado que se trata de decisão tipicamente
administrativa, balizada por critérios de oportunidade e conveniência.

Por fim, a título de esclarecimento, cumpre ressaltar que os
portadores das doenças de Parkinson e de Alzheimer já são
devidamente atendidos pelo Sistema único de Saúde - SUS -,
merecendo, nesse sentido, destaque a Lei Federal n° 10.741, de
1I10/2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, que, em seu art.
15, assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
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SUS, incluindo a atenção especial às doenças que afetam sobretudo
os idosos, caso das anteriormente mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
3.198/2006.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.204/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe-nos, agora, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende cancelar a inscrição, no

cadastro de contribuintes do ICMS, do estabelecimento que
comercializar, adquirir, estocar ou expor produtos falsificados ou
contrabandeados.

De acordo com o art. 3 2 do projeto, tal cassação inabilitará o
estabelecimento de praticar operações relativas à circulação de
mercadorias e de prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação. O projeto prevê, ainda, penalidades
a serem aplicadas aos sócios do estabelecimento que tiver o cadastro
cassado, os quais ficarão impedidos de exercer o mesmo ramo de
atividade, ainda que em estabelecimento outro que não o penalizado,
e de solicitar a inscrição de nova empresa no mesmo ramo de
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atividade, pelo prazo de cinco anos contados da data de cassação da
inscrição da empresa.

Conforme o exposto na justificação do projeto, seu objetivo é o de
combater a pirataria, tendo em vista que o País deixa de arrecadar,
com a falsificação e o contrabando de produtos, cerca de
R$84.000.000.000,00 - e de criar dois milhões de empregos
anualmente, segundo estimativa do Conselho Nacional de Combate à
Pirataria.

Convém destacar que, para combater a pirataria - tema amplamente
debatida pela imprensa e par diversas setores do governo -, inúmeras
ações têm sido executadas visando à intensificação da fiscalização e
ao aumento do rigor na legislação. Cita-se, coma exemplo, a Lei
Federal n° 10.695, de l/7/2003, que alterou os arts. 184 e 186 do
Código Penal e acrescentou dispositivos ao Código de Processo
Penal, com o objetivo de coibir os delitos contra o direito autoral e a
propriedade intelectual. Além de ampliar o alcance e a extensão do
crime de violação do direito autoral, a lei agrava a pena do referido
crime, disciplina as hipóteses de apreensão pela autoridade policial
dos bens ilicitamente produzidas, atribuindo ao titular do direito de
autor o encargo de fiel depositário dos bens apreendidos, e, ainda,
especifica as condições e a oportunidade da destruição do material
apreendido. Editou-se, também, no Estado de São Paulo, a Lei n
12.279, de 21/2/2006, que, semelhantemente ao projeto de lei em
apreço, prevê o cancelamento da inscrição, no cadastro de
contribuintes do ICMS, do estabelecimento que comercializar, adquirir,
estocar ou expor produtos falsificados ou contrabandeados.

A própria Constituição Federal, reconhecendo a relevância da
proteção desses direitas, dispõe, em seu art. 50, XXIX, que 'a lei
assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País".

Quanto ao ponto de vista jurídico, entendemos que a matéria tratada
no projeto de lei em questão versa sobre direito tributário no que toca
à cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes do

La
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ICMS, que é um imposto estadual, bem como sobre proteção do
consumidor. Dessa forma, consideramos que o Estado membro
possui competência para editar normas sobre o tema, nos termos dos
incisos 1 e VIII do art. 24 da Constituição da República, que conterem
à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente
para legislar sobre direito tributário e dano ao consumidor,
respectivamente.

No entanto, com o intuito de adequar o projeto em questão à técnica
legislativa e sanar alguns vícios de natureza jurídico-constitucional,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n 2 1. Cumpre-nos
esclarecer que a proposição em estudo, em alguns dispositivos,
excede os limites de sua competência legislativa, notadamente no art.
0, que prevê penalidades a serem aplicadas aos sócios da empresa
cuja inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS foi cancelada. Vê-
se que, nesse aspecto, o projeto legisla sobre matérias reservadas
privativamente à União, uma vez que regula relações próprias do
direito comercial e do direito civil.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.204/2006 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o cancelamento da inscrição de estabelecimento no

cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
na hipótese que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 9 - Será cancelada a inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - do estabelecimento que
comercializar, adquirir, estocar ou expor produtos falsificados ou
contrabandeados.

Parágrafo único - O cancelamento de inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS previsto neste artigo inabilita o estabelecimento
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para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e
de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.

Art. 2 - As infrações a que se refere o art. 1 9 serão apuradas na
forma estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
comprovadas por meio de laudo elaborado por órgão público estadual
ou entidade credenciada ou conveniada com o Governo do Estado.

Art. 3 - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial de imprensa
do Estado, a relação dos estabelecimentos penalizados com base no
disposto nesta lei, com os respectivos números de registro no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - e com o endereço de
funcionamento.

Art. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M3.205/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, pretende
acrescentar dispositivo à Lei & 15.778, de 26/10/2005, que torna
obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/4/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao acrescentar dispositivo ao art. l da norma mencionada, a

proposta em análise pretende tornar obrigatória a existência de
aparelho destibrilador cardíaco externo, automático, nas estações
rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios e ginásios
esportivos, academias de ginástica, hotéis, clubes, locais de trabalho
e outros locais com aglomeração ou circulação média diária igual ou
superior a mil e quinhentas pessoas.

Segundo o autor do projeto, é extremamente importante que os
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estabelecimentos mencionados se equipem com o citado aparelho,
uma vez que eles são muito freqüentados e há grande probabilidade
de ocorrência de acidentes cardíacos em pessoas que se encontram
nesses locais.

Não existe nenhuma dúvida quanto à competência desta Casa
Legislativa para dispor sobre matéria que versa sobre a proteção da
vida do cidadão brasileiro.

A defesa da saúde insere-se na órbita de competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme se evidencia da
disposição constante do art. 24, XII, da Constituição da República.

O mesmo texto antes mencionado também preconiza que a saúde é
direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida por meio de
políticas que visem à redução do risco de doença, assegurando
acesso às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação. E o que se depreende do comando contido no art. 196
da Carta Federal.

A Constituição do Estado, por seu turno, insere entre as atribuições
da Assembléia Legislativa todas as matérias de competência do
Estado e, especificamente, as matérias de legislação concorrente de
que trata o art. 24 do Diploma Federal.

Não há nenhum vício que impeça a instauração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar, devendo ser lembrado, contudo,
que os estabelecimentos arrolados no art. l Q do projeto em questão
foram objeto de veto do Governador do Estado, quando da apreciação
da Proposição de Lei n 2 16.682, que culminou com a edição da lei que
se pretende alterar.

Avaliando os argumentos expendidos pelo Chefe do Poder
Executivo denota-se que houve uma preocupação quanto à possível
invasão da seara de competência legislativa do Município e da União,
uma vez que constavam, naquela proposta, entre os estabelecimentos
cogitados, as zonas urbanas, os portos e aeroportos, o que não ocorre
no caso em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.205/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo
Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 °T(JRNO DO PROJETO DE LEI N°3.254/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n Q 574/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 3.254/2006, que tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Chiador o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/5/2006 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, li I, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de obter deste Parlamento a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Chiador o imóvel com área de 1 0.000,00m 2 , incorporado ao patrimônio
do Estado por doação de particulares, para a construção de uma
unidade de ensino, o que de fato já ocorreu, funcionando no local a
Escola Estadual de Fazenda Velha, posteriormente municipalizada e
hoje desativada.

A doação de bens públicos, atendendo ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública, depende de prévia autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado. Esse requisito está formalizado no parágrafo único do ar[.
1 9 do projeto, que destina o imóvel à implantação de um centro
comunitário.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei n
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se
não lhes for dada a destinação prevista. Tal garantia está
consubstanciada no art. 2 0 da proposição, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.254/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.280/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, a proposição em epígrafe
altera a Lei n Q 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/5/2006, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende alterar o inciso XXII do § 30 do

art. 12 da Lei n 9 6.763, de 26112/75, o qual trata da alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, com o escopo de substituir a indicação do
papel cortado classificado no código 4802.57.99 da NBM/SH pelo
papel cortado tipos A4, ofício 1 e II e carta.

Conforme consta na justificação do projeto, a referida alteração
pretende aperfeiçoar a legislação tributária e dirimir as dúvidas
resultantes da aplicação do citado dispositivo. Afirmou-se, ainda, que
a citada classificação fiscal mostrou-se inadequada, tendo em vista
que o produto é comercializado sob outras codificações, o que
acarretou divergência de entendimento e, por conseguinte, tratamento
desigual entre os contribuintes.

Cumpre-nos esclarecer que o ICMS é instituído pelo Estado nos
termos do disposto no art. 155, II, da Constituição Federal. Cabe,
portanto, ao ente federado o estabelecimento das alíquotas do tributo
bem como a viabilização das possibilidades de isenção, alteração de
alíquota, modificação da base de cálculo, entre outros benefícios, a
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título de incentivo fiscal, nos termos da legislação que versa sobre a
matéria.

Por outro lado, insere-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa dispor sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas, conforme o disposto no art. 61, III, da Carta
mineira.

Por fim, esclarecemos que, com a edição da Constituição de 1988,
não há óbice a que este Parlamento deflagre o processo legislativo
sobre matéria tributária, uma vez que não há em favor do Poder
Executivo reserva de iniciativa em tal sentido.

Sobre o tema, citamos a decisão da Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade ADI-MC 2392/ES:

"Ementa: Ação direta de inconstitucional idade. Medida liminar. Lei
6.486, de 14 de dezembro de 2000, do Estado do Espírito Santo. -
Rejeição das Preliminares de falta de interesse de agir e de vedação
da concessão de liminar com base na decisão tomada na ação
declaratória de constitucionalidade n 2 4. - No mérito, não tem
relevância jurídica capaz de conduzir à suspensão da eficácia da Lei
impugnada o fundamento da presente argüição relativo à pretendida
invasão, pela Assembléia Legislativa Estadual, da iniciativa privativa
do Chefe do Executivo prevista no artigo 61, § l, II, "b", da
Constituição Federal, porquanto esta Corte (assim na ADIMEC 2.304,
onde se citam como precedentes as ADINs- decisões liminares ou de
mérito - 84, 352, 372, 724 e 2.072) tem salientado a inexistência, no
processo legislativo, em geral, de reserva de iniciativa em favor do
Executivo em matéria tributária, sendo que o disposto no art. 61, § 1,
II, "b", da Constituição Federal diz respeito exclusivamente aos
Territórios Federais. Em conseqüência, o mesmo ocorre com a
alegação, que resulta dessa pretendida iniciativa privativa, de que, por
isso, seria também ofendido o principio da independência e harmonia
dos Poderes (art. 22 da Carta Magna Federal). Pedido de liminar
indeferido."

Diante dos argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.280/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 9 61/2005
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n 9 61/2005 fixa o valor da remuneração do cargo de
Defensor Público-Geral, a que se refere o art. 144 da Lei
Complementar n 2 65, de 16/1/2003.

Aprovado no lÍ Q turno, na forma do Substitutivo n 2, retorna o
projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2 turno,
consoante prevê o art. 189 do Regimento Interno.

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

A Defensoria Pública, na condição de órgão essencial à atividade
jurisdicional do Estado, tem a atribuição constitucional de orientação
jurídica, de representação judicial e de defesa gratuitas dos
necessitados, conforme dispõe o art. 129 da Carta mineira. Pela
sistemática normativa vigente, a instituição tem a natureza de órgão
autônomo da administração direta do Poder Executivo e vincula-se à
Secretaria de Estado de Defesa Social, que sucedeu à Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, nos termos do art. 2 2 da Lei
Complementar n 9 65, que define sua competência e dispõe sobre a
carreira de Defensor Público.

O art. 144 da citada norma complementar transformou em Defensor
Público-Geral o antigo cargo de provimento em comissão de
Procurador-Chefe da Defensoria Pública, código DDP-1, símbolo DP-
6A. Conseqüentemente, torna-se necessário fixar a remuneração da
autoridade máxima do órgão, bem como adequá-la à remuneração
das demais autoridades da administração centralizada do Poder
administrador.

Com base nos Anexos III e IV do vencido no 12 turno, a
remuneração dos cargos de Defensor Público-Geral e de Advogado-
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Geral do Estado será de R$8.500,00, dos quais R$4.250,00
correspondem ao vencimento básico e os outros R$4.250,00
equivalem à verba de representação. Tais anexos prevêem, também,
remuneração idêntica para os cargos de Subdefensor Público-Geral,
de Corregedor-Geral, de Advogado-Geral Adjunto do Estado e
Corregedor, no valor de R$7.500,00, dos quais R$3.750,00 a título de
vencimento básico e a parcela restante a título de representação.

Em linhas gerais, o vencido incorpora a verba de representação
prevista no art. 38 da Lei Complementar n°38, de 1994, a Gratificação
de Atividade Institucional Autônoma - Gaia -, a que se refere o art. 20
da Lei Delegada n° 46, de 2000, além da Vantagem Temporária
Incorporável - VTI -, de que trata a Lei n° 15.787, de 2005.
Conseqüentemente, o vencimento básico do Defensor Público de 1
Classe passará a ser de R$4.000,00, ao passo que os vencimentos
básicos dos Defensores Públicos da 2 e 3 Classes passarão a ser
de R$4.440,00 e R$4.928,40, respectivamente, conforme se
depreende do Anexo 1 da proposição. Situação idêntica ocorre no
âmbito da Advocacia-Geral do Estado, o que eleva a remuneração
dos Procuradores do Estado e dos Advogados Autárquicos, consoante
prevê o Anexo II.

No escopo de assegurar o bom funcionamento da Defensoria
Pública, o vencido prevê a criação de um cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo DR-05, de recrutamento amplo, e de quatro cargos de
Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06, também de recrutamento
amplo. Propõe, ainda, a criação de oito funções gratificadas de
Coordenador de Área, com o valor de R$493,34, e de sete funções
gratificadas de Gerente de Área, de que trata o art. 10 da Lei
Delegada n° 108, de 2003, com o valor de R$822,24. Além disso, e
tendo por finalidade a valorização desses profissionais do Direito, o
vencido prevê a criação de 15 funções gratificadas de Coordenador
Regional da Defensoria Pública do Estado e 5 funções gratificadas de
Coordenador da Defensoria Pública do Estado, com valor equivalente
a R$822,24.

No que diz respeito à estrutura orgânica da instituição, a que se
refere o art. 6 0 da Lei Complementar n°65, de 2003, alterado pelo art.
1 0 da Lei Complementar n°87, de 2006, esta passará a contar com a
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Superintendência de Gestão da Informática e a Superintendência de
Gestão Jurídica. A primeira compreende a Diretoria de
Desenvolvimento de Programas, a Diretoria de Suporte Técnico e
Administração de Rede e a Diretoria de Gestão da Informação. A
segunda abrange a Diretoria de Gestão de Direito Privado, a Diretoria
de Gestão de Direito Público, a Diretoria de Assistência Pericial e a
Diretoria de Estatística. As competências e as descrições de tais
unidades administrativas serão definidas em decreto do Governador
do Estado.

Verifica-se, pois, que a proposição em análise contém disposições
atinentes à carreira dos Defensores Públicos, dos Procuradores do
Estado e dos Advogados Autárquicos, introduzindo melhorias na
remuneração de tais operadores do Direito e estimulando o exercício
da função.

Por outro lado, afigura-se-nos oportuno suprimir do vencido o
preceito que estabelece a carga horária de trabalho do Defensor
Público, equivalente a 40 horas semanais, e que remete a disciplina
da matéria à regulamentação do Defensor Público-Geral. Para
formalizar essa sugestão, apresentamos a Emenda n°1, que suprime
o art. 2 0 da proposição.

Como a proposição trata também da Advocacia-Geral do Estado,
que é organizada em lei complementar, por força do art. 65, § 2 1, IV,
da Carta mineira, os assuntos relativos à instituição devem ser
disciplinados por meio dessa espécie normativa. Em razão disso,
apresentamos a Emenda n° 2 ao vencido, a qual transforma em seis
cargos de Advogado Regional Adjunto do Estado, código 663, seis
cargos de Advogado Regional do Estado, código 664, a que se refere
a Lei Complementar n°83, de 2005. Tais cargos têm lotação exclusiva
nas unidades de execução da Advocacia-Geral do Estado situadas
fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, e a
identificação dos cargos transformados será objeto de decreto do
Executivo. Nesse particular, acatamos emenda apresentada pelo
Governador do Estado.

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

Complementar nQ 61/2005 na forma do vencido no 1 2 turno com as

rs
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seguintes Emendas n% 1 e 2.
Emenda n°1

Suprima-se o art. 2 0 do vencido no 1 2 turno.
Emenda n°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Ficam transformados em seis cargos de Advogado

Regional Adjunto do Estado, código 663, seis cargos de Advogado
Regional do Estado, código 664, a que se refere a Lei Complementar
n°83, de 28 de janeiro de 2005.

§ 1 ° - A identificação dos cargos transformados no "caput" deste
artigo será estabelecida em decreto.

§ 2 0 - Os cargos de Advogado Regional do Estado e de Advogado
Regional Adjunto do Estado têm lotação exclusiva nas unidades de
execução da Advocacia-Geral do Estado situadas fora da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.".

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - José Henrique - Dalmo Ribeiro

Silva - Edson Resende.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°61/2005

(Redação do Vencido)
Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras de

Defensor Público, de Procurador do Estado e de Advogado
Autárquico, fixa os valores da remuneração dos cargos de Defensor
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam estabelecidas as tabelas de vencimento básico das

carreiras de Defensor Público, de que trata Lei Complementar n 2 65,
de 16 de janeiro de 2003, e das carreiras de Procurador do Estado e
de Advogado Autárquico, do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
Executivo, de que trata a Lei Complementar n9 81, de 10 de agosto de
2004, na forma dos Anexos 1 e II desta lei complementar, observada a
seguinte correlação:

- o Anexo 1 contém a tabela referente à carreira de Defensor
Público;

II - o Item 11.1 do Anexo II contém a tabela referente à carreira de

Lai
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Procurador do Estado;
III - o Item 11.2 do Anexo II contém a tabela referente à carreira de

Advogado Autárquico.
Parágrafo único - As tabelas de que trata o "caput" deste artigo

entram em vigor na data de publicação desta lei, retroagindo seus
efeitos a 1 de janeiro de 2006.

Art. 22 - O ocupante de cargo da carreira de Defensor Público
cumprirá carga horária de trabalho de quarenta horas semanais ou
regime de plantão, na forma disciplinada por ato do Defensor Público-
Geral.

Art. 32 - Ficam incorporados aos valores da tabela de vencimento
básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo, detentores de
função pública e inativos da carreira de Defensor Público, de que trata
a Lei Complementar n 2 65, de 2003, e dos ocupantes de cargo de
provimento efetivo e inativos das carreiras de Procurador do Estado,
de que trata a Lei Complementar n 2 81, de 2004, os valores em vigor
na data de publicação desta lei, correspondentes às seguintes
vantagens:

- a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n 2 30, de 10 de agosto de 1993;

II - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei
n°11.711, de 23 de dezembro de 1994;

III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia - de
que trata o art. 22 da Lei Delegada n 2 46, de 28 de julho de 2000;

IV - a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei
n 2 15.787, de 27 de outubro de 2005.

§ l - Os valores constantes nas tabelas de vencimento básico de
que trata o art. 12 compreendem a incorporação a que se refere o
"caput' deste artigo.

§22 - Em decorrência da incorporação integral da VTI nos termos do
inciso IV deste artigo, os servidores a que se refere o "caput" deixam
de fazer jus a sua percepção.

Art. 42 - Ficam incorporados ao valor do vencimento básico dos
servidores não referidos no art. 32 que percebam as vantagens a que
sé referem os incisos 1 a III do mesmo artigo os valores em vigor na
data de publicação desta lei, correspondentes a essas vantagens.

rÀ
lei
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Art. 52 - Em decorrência das incorporações de que tratam os arts. 3
e 49 ficam extintas as seguintes vantagens:

- a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n 9 30, de 1993;

II - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei
n°11.711, de 1994;

III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia - de
que trata o art. 2 2 da Lei Delegada n2 46, de 2000.

Art. 6 - O valor da retribuição mensal dos cargos de Defensor
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, a que
se referem os arts. 144 e 143 da Lei Complementar n 2 65, de 2003,
composta de vencimento e representação, em partes iguais, é o
constante na tabela que integra o Anexo III desta Lei Complementar.

§ 1 2 - A tabela a que se refere o "caput" deste artigo entra em vigor
na data de publicação desta lei complementar, retroagindo seus
efeitos a 12 de janeiro de 2006.

§ 2 - Sobre a parcela referente ao vencimento dos cargos Defensor
Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral não
incide nenhuma gratificação, exceto o adicional por tempo de serviço
adquirido.

§ 32 - A parcela correspondente à representação não serve de base
de cálculo de quaisquer vantagens, e sua percepção exclui a de
outras parcelas remuneratórias de qualquer natureza.

§ 4°- Fica extinta a vinculação prevista nos incisos 1 e 11 do art. 143
da Lei Complementar n 9 65, de 2003.

Art. 72 - Aplica-se o disposto no ai. 32 aos cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado de que tratam os ais. 81 e 82 da Lei Complementar n 2 30, de
1993.

§ 1 - A tabela de retribuição mensal dos cargos de provimento em
comissão de Advogado-Geral do Estado, Advogado-Geral Adjunto do
Estado e Corregedor do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-
Geral do Estado, de que trata o "caput" deste artigo, é a constante no
Anexo IV desta lei.

§ 2 - Aos ocupantes dos cargos de Advogado-Geral do Estado,
Advogado-Geral Adjunto do Estado e Corregedor não se aplica o
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disposto no inciso VII do art. 26 da Lei Complementar n 9 81, de 10 de
agosto de 2004, salvo àquele que optar pela remuneração do cargo
efetivo de Procurador do Estado.

§ 3 - Fica vedada qualquer vinculação entre remuneração dos
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado.

Art. 8 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de Procurador do Estado e Advogado
Autárquico, de acordo com a correlação constante na Lei
Complementar n 2 81, de 2004, observadas em relação ao cargo
anteriormente ocupado:

- a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo
transformado;

II - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor até a data
de publicação desta lei complementar.

Art. 92 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
Procurador do Estado e Advogado Autárquico do Grupo de Atividades
Jurídicas do Poder Executivo, na forma do decreto a que se refere o
art. 8, serão nominalmente identificados em resolução conjunta do
Advogado-Geral do Estado e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir de 1 2 de janeiro de 2006.

Art. 10 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo efetivo transformado pela Lei Complementar n 2 81, de 2004,
tomando-se como referência o vencimento básico do nível e do grau
correspondente ao nível e ao grau do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, observado o disposto no art. 49 da Lei Complementar
n 2 81, de 2004, e a correlação constante na referida lei.

Art. 11 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no
Sistema de Administração de Pessoal - Sisap -, no prazo de trinta e
seis meses contados da data de publicação desta lei.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
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de decreto, observado o disposto no art. 11, com base no tempo de
serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 8 desta lei
complementar e posterior ao último ato de posicionamento na classe
ou de promoção, anterior ao referido posicionamento.

Art. 13 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores
nas carreiras de que trata o art. 8 Q poderão ser considerados para fins
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 14 - O mesmo tempo de efetivo exercício anterior ao
posicionamento de que trata o art. 8 9 não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 12 ou 13.

Art. 15 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Advogado Autárquico poderá optar, no prazo de noventa
dias contados da data da publicação desta lei complementar, por
carga horária de trabalho semanal de quarenta horas, com tabela de
vencimento básico correspondente à carga horária.

Parágrafo único - A opção de que trata o "caput" será irretratável e
deverá ser formalizada por meio de requerimento escrito ao
Advogado-Geral do Estado.

Art. 16- Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional,
nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de
redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de
qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 17 - A tabela 1.2 do Anexo 1 da Lei Complementar n° 81, de
2004, que contém a estrutura da carreira de Advogado Autárquico,
passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei complementar.

Lal
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Art. 18-O § 1 Q do art. 1 9 da Lei & 15.969, de 10 de janeiro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

§ l - A verba de que trata o "caput" deste artigo será de 100'/o (cem
por cento) do valor do vencimento básico do cargo de Procurador do
Estado nível 1 grau A e não constitui base de cálculo para nenhum
adicional nem integra a remuneração do beneficiário para nenhum
efeito.'.

Art. 19- Ficam criados no Quadro Especial de cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, a que se
refere o art. l Q da Lei Delegada n 2 108, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos:

- um cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05, de
recrutamento amplo;	-,

II - quatro cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06, de
recrutamento amplo.

Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos de que trata
este artigo serão estabelecidas em decreto.

Art. 20 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito
da administração direta do Poder Executivo:

- oito funções gratificadas de Coordenador de Área, com valor
correspondente a R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e
trinta e quatro centavos);

II - sete funções gratificadas de Gerente de Area, de que trata o art.
10 da Lei Delegada n g 108, de 2003, com valor correspondente a
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Parágrafo único - Aplicam-se às funções gratificadas criadas pelos
incisos 1 e II deste artigo as seguintes disposições:

- a designação para o seu exercício se dará por ato do Defensor
Público-Geral;

II - serão exercidas por servidores efetivos, com nível médio e
superior de escolaridade, respectivamente;

III - não constituirão base de cálculo de nenhuma outra vantagem
remuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição
Federal n2 19, de 4 de junho de 1998, e nem se incorporarão, para

-J
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nenhum efeito, à remuneração do servidor;
IV - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo

do servidor designado para exercê-la;
V - as funções gratificadas criadas neste artigo terão sua

identificação e destinação fixadas em decreto.
Art. 21 - Ficam criadas no âmbito da Defensoria Pública do Estado:

- quinze funções gratificadas de Coordenador Regional da
Defensoria Pública do Estado, com valor correspondente a R$822,24
(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

II - cinco funções gratificadas de Coordenador da Defensoria Pública
do Estado, com valor correspondente a R$822,24 (oitocentos e vinte e
dois reais e vinte e quatro centavos).

§ l Q - As funções gratificadas a que se referem os incisos 1 e II deste
artigo serão ocupadas, exclusivamente, por servidores integrantes da
carreira de Defensor Público.

§ 2 - A designação para o exercício das funções de que trata este
artigo se dará por ato do Defensor Público-Geral.

§ 3 - A gratificação a que se refere este artigo não integrará a base
de cálculo de nenhuma outra vantagem remuneratória, salvo a
decorrente do adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição Federal n 2 19, de 1998, e
nem se incorporará, para nenhum efeito, à remuneração do servidor.

§ 4 - A gratificação a que se refere este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado para o exercício da função.

§ 5 - As funções gratificadas criadas neste artigo serão identificadas
por decreto.

Art. 22 - O valor das funções gratificadas criadas pelo art. 72 da Lei
Complementar n 2 87, de 12 de janeiro de 2006, passa a ser de
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos),
ficando extinta a vinculação prevista no mesmo artigo.

Art. 23 - O art. 52 da Lei Complementar n g 65, de 2003, alterado pelo
ai. 1 9 da Lei Complementar & 87, de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.62-(...)
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f) Superintendência de Gestão da Informática:
1. Diretoria de Desenvolvimento de Programas;
2. Diretoria de Suporte Técnico e Administração de Rede;
3. Diretoria de Gestão da Informação;
g) Superintendência de Gestão Jurídica:
1. Diretoria de Gestão de Direito Privado;
2. Diretoria de Gestão de Direito Público;
3. Diretoria de Assistência Pericial;
4. Diretoria de Estatística.
Parágrafo único - As competências e a descrições das unidades a

que se refere este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 - Ficam revogados:

- os arts. 36 a 38 e 84 da Lei Complementar n 2 30, de 10 de agosto
de 1993;

II - o art. 2Q da Lei n2 11.400, de 10 de janeiro de 1994;
III - os arts. 37 a 39 da Lei Complementar n 9 35, de 29 de dezembro

de 1994;
IV - o art. 29 da Lei Delegada n2 46, de 28 de julho de 2000;
V - os arts. 13-A e 49 da Lei Complementar n Q 81, de 8 de agosto de

2004.
Anexo 1

(a que se refere o art. l Q da Lei Complementar n ..., de ... de ... 2006)
- A tabela referente ao Vencimento básico da Carreira de Defensor

Público - Carga horária: 40 horas semanais" foi publicada no "Diário
do Legislativo" de 26.5.2006. Foi publicada uma Errata desta Tabela
em 10.8.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 1 9 da Lei Complementar n9 ..., de ... de ... de

2006)
Tabela de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades

Jurídicas do Poder Executivo
* A tabela referente ao item 11.1 - Vencimento básico da Carreira de

Procurador do Estado - Carga horária: 40 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 26.5.2006.
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* A tabela referente ao item 11.2 - Vencimento básico da Carreira de
Advogado Autárquico - Carga horária: 30 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 26.5.2006.
* A tabela referente ao item 11.2 - Vencimento básico da Carreira de

Advogado Autárquico - Carga horária: 40 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 26.5.2006.

Anexo III
(a que se refere o ar!. 6Q da Lei Complementar n ..., de ... de... de

2006)
A tabela referente a "Retribuição Mensal das Cargas de Defensor

Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, a Que
se Referem os Arts. 143 e 144 da Lei Complementar n 9 65, de 2003"
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26.5.2006.

Anexo IV
(a que se refere o ar!. 7 , § 1 Q , da Lei Complementar n 2 ..., de ... de

de 2006)
A tabela referente a "Retribuição Mensal das Cargos de

Provimento em Comissão de Advogado-Geral do Estado, Advogado-
Geral Adjunta do Estado e Corregedor, do Quadra Específico de
Pessoal da Advocacia-Geral do Estado" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 26.5.2006.

Anexo V
(a que se refere o ar!. ... da Lei n 9 ..., de ... de ... de 2006)

"Anexo 1
(a que se referem os arts. 12, 42, 46 e 47 da Lei Complementar n g 81,

de 10 de agosto de 2004)
(...)

A tabela referente ao item 1.2 - Estrutura da Carreira de Advogado
Autárquico - Carga horária: 30 ou 40 horas por semana foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 26.5.2006.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Vallée pelos 45 anos de sua fundação

(Requerimento n2 6.446/2006, do Deputado Carlos Pimenta);

kA
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de congratulações com o Tribunal de Justiça do Estado pela
assinatura do Convênio Bacenjud (Requerimento n 2 6.448/2006, da
Deputada Lúcia Pacífico);

de congratulações com a Fundação Cloé-Misael, no Município de
Extrema, pelos 26 anos de atuação na preservação do meio ambiente
(Requerimento n 9 6.449/2006, da Deputada Maria Olívia);

de congratulações com a Sra. Assusete Magalhães por sua posse
na Presidência do Tribunal Regional Federal da 1 Região
(Requerimento n 2 6.454/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Ivair Aram Meguerian por sua posse
como Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1 1 Região
(Requerimento n 2 6.456/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Olavo Pacheco de Medeiros por
sua posse como Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1
Região (Requerimento & 6.457/2006, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. José Eustáquio dos Santos, Diretor da
Eustáquio Produções e Publicidade, pela realização da 25 edição do
Concurso Garota Contagem (Requerimento n g 6.46412006, do
Deputado Carlos Gomes);

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito
Municipal de Nova Lima, pelo recebimento do Prêmio Os Municípios
Mais Dinâmicos do Brasil (Requerimento n2 6.465/2006, do Deputado
Carlos Gomes);

de aplauso à Cooperativa de Crédito Rural de Curvelo -
Credicentro - pelas comemorações de seus 21 anos de fundação
(Requerimento n Q 6.466/2006, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. -
Ceasa - por seus 35 anos de fundação (Requerimento n 6.467/2006,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Tiros e com o
Sindicato dos Produtores Rurais de Tiros pela realização da 7
Expotiros (Requerimento n2 6.468/2006, do Deputado Elmiro
Nascimento)

de aplauso à Diretoria da Associação Vidas Mulher pela
comemoração de seu primeiro ano de existência (Requerimento n2
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6.469/2006, da Deputada Vanessa Lucas);
de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de

Minas Gerais pela passagem do Dia do Contabilista (Requerimento n2
6.471/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Esporte Clube Ginástico pelo transcurso de seus 60
anos de fundação (Requerimento n 2 6.485/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu - AMCZ -
de Curvelo pela realização da 63 Exposição Agropecuária e Industrial
de Curvelo e pela passagem do 65 aniversário de fundação dessa
Associação (Requerimento n 2 6.486/2006, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa e
com o Sindicato Rural de Lagoa Formosa pela realização da 272 Festa
Regional do Feijão (Requerimento & 6.524/2006, do Deputado Elmiro
Nascimento);

de aplauso ao Sr. Dorival Faria Barros, Prefeito Municipal de São
Sebastião do Oeste, pelo trabalho realizado nessa Prefeitura
(Requerimento n2 6.525/2006, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso ao Sr. Sebastião Navarro Filho, Prefeito Municipal de
Poços de Caldas, pelo trabalho realizado nessa Prefeitura
(Requerimento n 2 6.526/2006, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Sr. Luiz Alberto Laborne Tavares por sua
dedicação e trabalho voluntário em prol das pessoas vulneráveis
economicamente (Requerimento n 2 6.547/2006, da Comissão de
Direitos Humanos);

de congratulações com a comunidade de Brasilândia de Minas pelo
aniversário de emancipação político-administrativa desse Município
(Requerimento flQ 6.554/2006, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações como Sr. Lúcio Célio Gutierrez por ter sido eleito
Presidente da Central única dos Trabalhadores de Minas Gerais
(Requerimento n 9 6.555/2006, do Deputado Carlos Gomes);

de congratulações com o Sindicato Profissional do Comércio
Ambulante da Grande BH - Sindicato dos Pipoqueiros - pela
passagem do 502 aniversário de sua fundação (Requerimento n9
6.556/2006, do Deputado Carlos Gomes);

rÀ
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de congratulações com o Município de Cambuquira pelo transcurso
do 972 aniversário de sua emancipação (Requerimento n g 6.557/2006,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Serviço Social do Comércio - Sesc-MG - pela
comemoração de seus 60 anos de fundação (Requerimento n
6.56112006, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Olavo Drummond,
ocorrido em 815/2006 (Requerimento n 9 6.562/2006, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Walter Moreira Moeller pelo trabalho
realizado na Comarca de Barbacena (Requerimento n Q 6.566/2006, do
Deputado Edson Rezende);

de congratulações com a comunidade do Município de Baependi
pelo transcurso do 150 anos de emancipação desse Município
(Requerimento n 2 6.567/2006, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de Patos de Minas pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento & 6.571/2006, dos
Deputados Antônio Andrade, Elmiro Nascimento e Paulo Piau);

de congratulações com o Sr. Paulo César Almeida, Reitor da
Unimontes, pela inauguração da ala de vestiários do Hospital
Universitário, em Montes Claros (Requerimento n 2 6.597/2006, da
Comissão de Saúde).

rÀ
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA EM 25/5/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rogério Correia - Fábio Avelar - André Quintão - Bilac Pinto - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Edson Rezende - Gil
Pereira - Irani Barbosa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Roberto Ramos -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton Prado - Zé Maia.

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 logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 182 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 9/5/2006

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 1 Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n 2 16.919; votação secreta; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos; renovação da votação secreta;
manutenção - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 67/2004; renovação da votação da
proposta; chamada de votação nominal; aprovação na forma do
vencido em 1 °turno - Votação, em 1 2 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 89/2005; chamada de votação nominal; aprovação;
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declarações de voto - Votação, em turno único, dos Projetos de
Resolução n°s 3.125, 3.126 e 3.127/2006; aprovação - Votação, em 12
turno, do Projeto de Lei Complementar n2 61/2005; votação do
Substitutivo n 2 2, salvo emenda; chamada de votação nominal;
aprovação; prejudicial idade do Substitutivo n 9 1 e da Emenda n 2 1 -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei & 1.834/2004;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
1.98512004; aprovação na forma do Substitutivo n2 1 - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n 9 2.813/2005; aprovação na forma do
Substitutivo n 9 1 - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2
2.49912005; aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2
2.643/2005; apresentação da Emenda n 9 1; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 12 turno; votação da Emenda n 2 1; aprovação - Discussão,
em 2 turno, do Projeto de Lei n 9 2.753/2005; aprovação -Discussão,
em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 1.911/2004; designação de novo
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo n 2 1; aprovação - Discussão, em I Q turno, do
Projeto de Lei n 2 1.987/2004; aprovação na forma do Substitutivo n2
1 - Encerramento.

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

Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jâ Moraes - João
Biliar - João Leite - José Henrique - José Milton - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
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Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, a lista de

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

1?Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 22-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

24 Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2? Parte da reunião, em sua 22 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 12 Fase.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, estava inscrito para

discutir o Veto Parcial à Proposição de Lei n 2 16.919. Conversando
com o Líder, Deputado Ricardo Duarte, concluímos que nós, do Bloco
PT-PCdoB, temos grande interesse em votar, o mais rápido possível,
em 29 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n 2 6712004, que
reduz o recesso parlamentar. Solicito que V. Exa. retire o meu nome
da discussão do veto, com a finalidade de agilizar a pauta, uma vez
que esta é uma reunião extraordinária convocada com essa finalidade.
Obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n g 16.919, que altera a Lei n g 11.547, de 27/7/94,
que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e
estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias
estaduais. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
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secreto, em conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência vai dar início ao processo de votação e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que tomem os seus
lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito e, verifica, de
plano, que já se configurou o quórum para a continuação dos
trabalhos. A Presidência vai renovar a votação do veto. Em votação, o
veto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - George Hilton - Gil Pereira - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram "não" 6
Deputados. Houve 3 votos em branco, totalizando 42 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n Q 16.919. Oficie-se ao Governador do Estado.

Prosseguimento da votação, em 2 1 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 67/2004, do Deputado ivair Nogueira e outros, que
altera o art. 53 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina

rs
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pela aprovação da proposta na forma do vencido em l Q turno. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o art. 263, inciso 1, do
Regimento Interno. A Presidência vai renovar a votação da proposta.
Em votação, a proposta. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder
à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes
Deputadas e os seguintes Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Miguei Martini - Jésus Lima - Ditzon Meio -
Ricardo Duarte - Adalclever Lopes - Gil Pereira - Neider Moreira -
Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - [lisa Costa - George Hilton -
Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Oiívia -
Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 Q turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n2 67/2004 na forma do vencido em 1 9 turno. A
Comissão de Redação.

O Sr. Presidente - Votação, em 1 9 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n 2 89/2005, do Deputado Edson Rezende e outros, que
acrescenta parágrafos ao art. 129 e altera a redação do "caput" do art.
162 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso 1, c/c o art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Em
votação, a proposta. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Jésus Lima - Dilzon Meio -

Ricardo Duarte - Adalclever Lopes - Gustavo Valadares - Gil Pereira -
Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria -
Elmiro Nascimento - Adeimo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elisa Costa - George Hilton -
Gustavo Corrêa - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em l turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n 9 8912005. A Comissão Especial.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, acabamos de

votar a Proposta de Emenda à Constituição n 9 89, cujo primeiro
signatário era o Deputado Edson Rezende.

Quero fazer um apelo a V. Exa. e ao Presidente da Casa, Deputado
Mauri Torres, com relação à proposta de emenda à Constituição que
trata da discussão de matérias. Seria bom que fosse colocada em
pauta, para debatermos a questão do voto secreto.

Hoje, no Congresso, existem cerca de 200 Deputados em um
movimento para que a votação secreta seja extinta no Parlamento
brasileiro. Falo especificamente da Câmara dos Deputados.

Em Minas Gerais, existe uma proposta de emenda à Constituição,
de que sou o primeiro signatário, e gostaria que o Presidente,
Deputado Mauri Torres, colocasse-a na pauta, para suscitar a questão
no Plenário desta Casa. Assim, as discussões a respeito do tema
poderiam surgir no Parlamento mineiro.

Lembro que a Assembléia de São Paulo já extinguiu o voto secreto,
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e, portanto, Minas Gerais ainda deve isso para o cidadão mineiro.
A partir do momento em que o parlamento passar a votar de forma

aberta, teremos o início de uma nova cultura parlamentar. Alguns
Deputados mais conservadores ficam um pouco ressabiados, mas,
certamente, a partir dessa mudança, estaremos instalando uma nova
cultura que, ao longo do tempo, à medida que o processo se
sedimentar e os Deputados se acostumarem, tornará o parlamento um
pouco mais independente em suas ações.

Estamos assistindo à votação de várias propostas, portanto, faço um
apelo ao Presidente para que discutamos essa matéria. Acabamos de
aprovar a redução do trabalho de base. A imprensa sempre quis
entender, por conta própria, que o recesso parlamentar eram as férias
dos Deputados, quando, na verdade, trata-se de trabalho de base. O
período vai-se reduzir, mas, na prática, os Deputados ficarão do
mesmo tamanho.

Apelo a V. Exa. para que coloque em pauta nossa proposta de
emenda à Constituição, para, pelo menos, iniciarmos os debates
neste Parlamento.

O Deputado Edson Rezende - Esta Casa deu seu voto na defesa da
Proposta de Emenda à Constituição n g 89/2005, que dá autonomia
financeira e administrativa à Defensoria Pública, pois acredita na
necessidade de esse órgão ser autônomo, administrativa e
financeiramente, para o cumprimento de sua missão fundamental: a
defesa dos que não podem pagar.

Tínhamos a certeza de que toda a Casa estaria na defesa dos
Defensores Públicos, e ela deu esse testemunho. Portanto, quero
agradecer o voto de todos os presentes, pois garantiram essa
autonomia, que é um grande avanço.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votação, em turno
único, do Projeto de Resolução n 9 3.12512006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n Q 005/2006, concedido à Empresa Distribuidora de Carnes Vale do
Paraíso Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.126/2006, da
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Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 006/2006, concedido à Empresa Organizações
Francap S.A. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.127/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 007/2006, concedido à Empresa Avivar Alimentos
Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votação, em 12 turno, do
Projeto de Lei Complementar n2 61/2005, do Governador do Estado,
que fixa o valor da remuneração do cargo de Defensor Público-Geral,
a que se refere o art. 144 da Lei Complementar nQ 65, de 16/1/2003. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
com a Emenda n 2 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição
do Substitutivo n 2 1 e pela aprovação do Substitutivo n 2 2, que
apresenta. A Presidência informa ao Plenário que a emenda
encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem n
565/2006, publicada em 8/4/2006, foi incorporada ao parecer da
Comissão de Administração Pública e será arquivada nos termos do
inciso IV do art. 18 do Regimento Interno. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o
art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 263, inciso 1, do Regimento Interno.
Em votação, o Substitutivo n 2 2, salvo emenda. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a votação
nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Jésus Lima - Dilzon Meio - Ricardo Duarte -

n
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Adalclever Lopes - Gil Pereira - Neider Moreira - Rêmolo Aloise -
Fábio Avelar - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo
Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Elisa Costa - George Hilton - Gustavo Corrêa - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Lúcia
Pacífico - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n2 2, ficam
prejudicados o Substitutivo n g 1 e a Emenda n 2 1. Está, portanto,
aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei Complementar n 2 61/2005 na
forma do Substitutivo n 2 2. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 1.83412004, do
Deputado Laudelino Augusto, que institui a Semana Estadual de Luta
contra o Câncer de Mama. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde 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 turno único, do Projeto de Lei n 2 1.985/2004, do
Deputado Gilberto Abramo, que institui a Semana de Conscientização
do Tratamento da Doença de Alzheimer e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n g 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n Q 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovada, em turno único, o Projeto de Lei n 2 1.985/2004 na
forma do Substitutivo n Q 1. A Comissão de Redação.

rÁi1
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 2.81312005, do
Deputado Antônio Andrade, que autoriza õ governo do Estado a criar
a Comenda Gerardus Sanders. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo & 1, apresentado pela 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 turno
único, o Projeto de Lei n 2 2.813/2005 na forma do Substitutivo n 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.499/2005, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Arcos 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 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.643/2005, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 9 turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N 9 2.643/2005

O parágrafo único do art. 1 2 da Lei n 1 15.178, de 16 de junho de
2004, passa a ter a seguinte redação, passando-se a § l Q e
acrescentando-se no mesmo artigo o seguinte § 2:

"Art.1 2 ( .... )
§ 1 - As coordenadas a que se refere o "caput" deste artigc

delimitam uma área de 1 .947,49ha (mil novecentos e quarenta e sete
vírgula quarenta e nove hectares) e um perímetro de 29.316,31m
(vinte e nove mil trezentos e dezesseis vírgula trinta e um metros).
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§ 2 - Os limites descritos graficamente em Coordenadas UTM,
previstos no art. l Q da Lei n2 15.178, passam a ser os constantes do
anexo desta lei.".

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2006.
Luiz Fernando Faria
Descrição da poligonal:

Anexo
(a que se refere a Lei n2 ,de de.)

* A tabela referente aos "Pontos definidores dos limites da área de
conservação da Serra da Piedade" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 27.5.2006.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Luiz Fernando Faria, que recebeu o n 2 1, e
que, nos termos do § 4 9 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 2 2.64312005 na forma do vencido em 1 2 turno,
com a Emenda n 2 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2 2.753/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas os imóveis 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 12 turno, do Projeto de Lei n 2 1.911/2004, do
Deputado Paulo Piau, que acrescenta artigo à Lei n 2 13.949, de
11/7/2001, que estabelece o padrão de identidade e as características
do processo de elaboração da cachaça de Minas e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n2 1, que apresenta. A Comissão
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de Cultura perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Miguel Martini solicitou o prazo regimental para
emitir parecer. Na ausência do relator, a Presidência, nos termos do §
2 do art. 145 do Regimento Interno, designa como novo relator da
matéria o Deputado Arlen Santiago. Com a palavra, o Deputado Arlen
Santiago para emitir seu parecer.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA  1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 1.911/2004

Relatório
O Projeto de Lei n Q 1.911/2004, do Deputado Paulo Piau, acrescenta

artigo à Lei n 2 13.949, de 11/7/2001, que estabelece o padrão de
identidade e as características do processo de elaboração da cachaça
de Minas e dá outras providências.

A matéria foi distribuída preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n 2 1, que
apresentou. A Comissão de Cultura perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Atendendo a requerimento do autor, a Presidência da Casa, com
fundamento no art. 141 do Regimento Interno, incluiu o projeto na
ordem do dia para votação em Plenário. Nos termos do § 2 do art.
145 do citado Regimento, este relator passa a emitir seu parecer para
o P turno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a conferir à cachaça de alambique

produzida no Estado o título de Patrimônio Histórico e Cultural de
Minas Gerais.

As origens da produção de cachaça remontam ao século XVI, e, em
Minas Gerais, sua difusão ocorreu com maior vigor a partir do Ciclo do
Ouro.

Atualmente, o Estado detém cerca de 50% da produção de cachaça
de alambique do País. São 8.500 alambiques, e a cachaça artesanal é
fabricada no Estado a partir de receitas centenárias, que levam em
consideração o tipo de cana, o tempo de fermentação, o solo utilizado,
a época da colheita e outros requisitos que fazem da nossa cachaça
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bebida de identidade mineira, com excelente aceitação no País e no
exterior.

A iniciativa de conferir à cachaça de alambique de Minas Gerais o
título de Patrimônio Histórico e Cultural do Estado tem por objetivo
não só resgatar todo o saber relativo à elaboração da bebida,
acumulado por diversas gerações, e que constitui, portanto,
patrimônio imaterial de nossa gente, como também conferir ao produto
• reconhecimento oficial de sua importância e qualidade, valorizando-
• frente aos mercados nacional e internacional.

A Comissão de Constituição e Justiça efetuou as necessárias
adequações técnicas à proposição por meio do Substitutivo n 1, com
as quais este relator manifesta a sua concordância.

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

1.911/2004 no 1 Q turno, na forma do Substitutivo n9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n 9 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n 2 1.911/2004 na forma do Substitutivo n Q 1. A
Comissão de Cultura.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei & 1.987/2004, do
Deputado Ricardo Duarte, que estabelece diretrizes para as ações do
Estado na prevenção e na redução de danos causados à saúde pelo
uso constante de substâncias causadoras de dependência química. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma
Substitutivo n 2 1, que apresenta. As Comissões de Direitos Humanos
e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de Saúde. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1 Q turno, o Projeto de
Lei n9 1.987/2004 na forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de
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Saúde.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 10, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 192 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 10/5/2006

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 2 1 Parte

(Ordem do Dia): 22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.63212005; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 - Discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.916/2006; apresentação das Emendas
n 2s 6 a 33; não-recebimento de emenda do Deputado Antônio Júlio;
encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o
projeto à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei n 2 3.23512006; aprovação - Discussão, em 12

turno, do Projeto de Lei n 2 3.236/2006; aprovação na forma do
Substitutivo fl 2 1; declaração de voto - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elbe Brandão - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel
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Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

1?Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 22-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 2? Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1? Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n 16.919, as Propostas de
Emenda à Constituição n 2s 67/2004 e 89/2005, os Projetos de
Resolução n 9s 3.125, 3.126 e 3.127/2006, o Projeto de Lei
Complementar n 2 61/2005 e os Projetos de Lei n 2s 1.834, 1.911, 1.985
e 1.987/2004, 2.499, 2.643, 2.753 e 2.813/2005, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n

2.63212005, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Tocantins o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 9 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
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Substitutivo n° 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° 2.632/2005 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei & 2.916/2006, do
Governador do Estado, que modifica a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -,
cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
administração direta do Poder Executivo e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda fl 2 1, da
Comissão de Justiça, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta, e
com as Emendas n°s 2 a 5, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Subemenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, à Emenda
n° 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 2 a 5, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°2.916/2006

EMENDA N° 6
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Ficam incluídos na carreira de Advogado Autárquico do

Estado de Minas Gerais, prevista no art. 32 da Lei Complementar &
81, de 10 de agosto de 2004, os servidores ocupantes do cargo de
Advogado, código PNS/02, do quadro permanente do Departamento
de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Sávio Souza Cruz

EMENDA N° 7
Suprima-se o § 2 2 do art. 17, que modifica estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg -,
cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
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administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Elisa Costa
Justificação: O § 2 Q do art. 17 autoriza a indicação de qualquer

servidor ocupante de cargo efetivo de outro quadro de pessoal da
administração pública do Poder Executivo até o limite de 50%, para o
cargo de Coordenador Regional.

Os servidores do lpsemg estão protestando, com razão, contra o
que consideram uma desvalorização do servidor de carreira do
lpsemg. Esse tipo de abertura para ocupação de cargo em comissão
por servidores estranhos ao quadro de carreira do orgão contribui
também para ampliar o espaço para indicações por critérios políticos e
não de ordem técnico-institucional.

EMENDA N 2 8
O art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32 - A competência para executar as atividades de perícia

médica e de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais no
âmbito do Poder Executivo fica transferida do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais para a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.

§ 1 - O disposto no "caput" não se aplica aos servidores dos
quadros:

- da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -;
II - do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER -;
III - do lpsemg.
§ 2 - As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional

executadas pelas entidades indicadas nos incisos deste artigo
obedecerão à orientação normativa da Superintendência Central de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.".

O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 - O art. 32 da Lei Delegada n 9 109, de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 3 - O lpsemg tem a seguinte estrutura orgânica:

- Unidades Colegiadas:

rsL1



1337

a) Conselho de Beneficiários;
b) Conselho Deliberativo;
c) Conselho Fiscal;
II - Direção Superior:
a) Presidente;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Auditoria Seccional;
c) Procuradoria:
1 - Divisão de Contencioso;
2 - Divisão de Consultoria;
d) Divisão de Assistência Socioeconômica;
e) Diretoria de Previdência:
1 - Superintendência de Investimentos:
1.1 -Divisão de Aplicação de Recursos;
1.2 - Divisão de Patrimônio;
1.3 - Divisão Atuarial, Financeira e Orçamentária;
2 - Superintendência de Benefícios:
2.1 - Divisão de Gestão de Benefícios;
1) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças:
1 - Superintendência de Gestão:
1.1 - Divisão de Gestão;
1.2 - Divisão de Recursos Humanos;
1.3 - Divisão de Administração do Hotel do lpsemg;
1.4 - Divisão de Material e Patrimônio;
1.5 - Divisão de Registro e Controle de Contratos;
2 - Superintendência de Planejamento e Finanças:
2.1 - Divisão de Planejamento e Orçamento;
2.2 - Divisão de Informática;
2.3 - Divisão Contábil e Financeira;
2.4 - Divisão de Arrecadação e Fiscalização;
g) Diretoria de Saúde:
1 - Divisão de Saúde Ocupacional e Promoção de Saúde;
2 - Superintendência de Sistematização de Condutas e Contas da

Saúde:
2.1 - Divisão de Procedimentos de Saúde;
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2.2 - Divisão de Contas da Saúde;
3 - Superintendência Hospitalar:
3.1 - Divisão de Apoio Técnico-Administrativo;
3.2 - Divisão Médica;
3.3 - Divisão de Diagnósticos e Tratamento;
3.4 - Divisão de Enfermagem;
3.5 - Divisão de Assistência Ambutatorial;
3.6 - Divisão de Unidades Críticas;
3.7 - Divisão de Farmácia;
3.8 - Divisão de Laboratório e Hemoterapia;
3.9 - Divisão de Saúde Mental;
4 - Superintendência Odontológica:
4.1 - Divisão de Apoio Técnico-Administrativo;
4.2 - Divisão Odontológica;
5 - Superintendência de Interiorização:
5.1 - Divisão de Gestão de Unidades Descentralizadas;
5.2 - Divisão de Políticas Descentralizadas de Seguridade;
h) Divisão de Apoio aos órgãos Colegiados.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto.'.".
O anexo II passa a vigorar com a seguinte redação:

"Anexo II
(a que se refere o art. 11 da Lei n2)

Anexo 1
(a que se refere o art. 7 Q da Lei Delegada n2 109, de 30 de janeiro de

2003)
Anexo XXXV

(art. 2 2 da Lei 10.623, de 1992)
* A tabela referente ao "Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg - Cargos de Provimento em
Comissão da Estrutura Básica" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 27.5.2006.

O anexo III passa a vigorar com a seguinte redação:
"Anexo III

(a que se refere o art. 11 da Lei n2.........
(a que se refere o art. 7 2 da Lei Delegada n2 109, de 30 de janeiro de

1
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2003)
- A tabela referente ao "Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Estado de Minas Gerais - lpsemg - Cargos de Provimento
em Comissão da Estrutura Intermediária" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 27.5.2006.

O art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em

comissão, no Quadro de Pessoal do lpsemg:
- para a estrutura intermediária:

a) um cargo de Superintendente
Parágrafo único - A identificação dos cargos criados neste artigo

será estabelecida por decreto.".
Fica revogado o art. 16.
Fica revogado o § 2 2 do art. 17.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Rogério Correia - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.

EMENDA N2 9
Inclua-se onde convier o seguinte art. ao Projeto de Lei &

2.91612006:
"Art. ... - Fica reajustada em 30% (trinta por cento) a remuneração

dos cargos comissionados ativos e inativos, bem como a das funções
gratificadas do quadro do lpsemg.".

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Ricardo Duarte

EMENDA N Q 10
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O "caput" do art. 90 da Lei n Q 11.258, de 28 de outubro de

1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 92 Compõem o Conselho Curador:

- membros natos:
a) Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente;
b) Presidente do Iepha - MG, que é seu Secretário Executivo;
II - membros designados, um de cada, representando

respectivamente:
a) a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -;
b) o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan -;
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c) a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
d) o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB - MG -;
e) a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - OAB -

Mc-;
f) a Associação Nacional dos Professores Universitários de História -

ANPUH -;
g) a Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores -

Abracor-MG -;
h) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
i) a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
j) a Advocacia-Geral do Estado;
1) a Universidade do Estado de Minas Gerais - IJEMG -;
m) a Organização de Defesa do Patrimônio Cultural - Odepac -

MG-;
n) os servidores do lepha - MG;
III - dois membros designados pela Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.".
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Marlos Fernandes
- As Emendas ns 11 a 33, do Governador do Estado, encaminhadas

por meio da Mensagem n Q 577/2006, foram publicadas na edição de
4/5/2006.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte emenda, por guardar identidade com a
Emenda n Q 7:

EMENDA AO PROJETO DE LEI N Q 2.916/2006
Suprima-se o § 2 Q do art. 17 do projeto.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 2006.
Antônio Júlio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o n 2 6,
uma da Deputada Elisa Costa, que recebeu o n2 7, uma dos
Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio e Carlos Pimenta, que
recebeu o n 2 8, uma do Deputado Ricardo Duarte, que recebeu o n Q 9,

rÁ-
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uma do Deputado Manos Fernandes, que recebeu o n 10, e 23 do
Governador do Estado, encaminhadas por meio da Mensagem n2
577/2006, que receberam os n 2s 11 a 33, e que, nos termos do § 2
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o
projeto à Comissão de Administração Pública para parecer.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 3.235/2006, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Dom Silvério. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. 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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 9 3.23612006, do Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n Q 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nO 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n 9 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1turno, o Projeto de Lei & 3.236/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de reiterar que foi muito

importante a apresentação desse projeto por parte do Tribunal de
Justiça, já que dispõe sobre os subsídios dos membros do Poder
Judiciário, projeto semelhante ao enviado pelo Procurador-Geral do
Estado a esta Casa.

Tal projeto vem ao encontro do anseio da população, que exige
ética. Essa é a forma de definir um teto, acabar com os penduricalhos,
com as gratificações dos membros daquele Poder, que passarão a
ganhar determinado valor. Da mesma maneira ocorreu com o projeto
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do Ministério Público. Hoje sabemos quanto ganha um Promotor, cujo
salário está fixado, e isso é muito importante. Que a sociedade cobre
isso de todos os agentes políticos, Vereadores, Deputados Estaduais
e Federais, dos Juízes e Promotores.

Então, confirmo que sou favorável à aprovação desse projeto,
porque é muito importante. Além disso, devemos fazer justiça a todos
os Deputados desta Casa e a todas as comissões, porque tal projeto
tramitou de forma muito rápida. Tenho certeza de que será
sancionado. Não recebeu pedido de urgência, mas tramitou muito
mais rapidamente que se o tivesse recebido.

Enfim, confirmo que votei favoravelmente ao Projeto de Lei n 2 3.236,
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 202 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 17/5/2006

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados	George Hilton e Bilac Pinto;
aprovação - Discussão, em 20 turno, o Projeto de Lei n 2 3.23612006;
aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 ao vencido em 1 2 turno -
Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2.021/2004; aprovação
na forma do Substitutivo n 9 1 - Discussão, em 12 turno, do Projeto de
Lei n 2 3.106/2006; aprovação - Discussão, em 22 turno, do Projeto de
Lei n2 1.917/2004; apresentação da Emenda n 9 1; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 12 turno; votação da Emenda n 2 1; aprovação - Discussão,
em 21 turno, do Projeto de Lei n 2 2.565/2005; aprovação na forma do
vencido em 12 turno com as Emendas n 2s 1 e 2 - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei n 2 3.235/2006; aprovação - Suspensão e
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reabertura da reunião - Discussão, em 12 turno, dos Projetos de Lei n2
2.342 e 2.738/2005; aprovação - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto
de Lei n 2 2.887/2005; aprovação com a Emenda n 2 1 - Discussão, em
1 2 turno, do Projeto de Lei ri2 3.006/2006; discursos dos Deputados
Sebastião Helvécio, Rogério Correia e Weliton Prado; questão de
ordem; discursos dos Deputados Edson Rezende e Domingos Sávio,
da Deputada Elisa Costa, do Deputado Fábio Avelar, da Deputada Jô
Moraes e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação do
projeto; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 2 9 turno, do
Projeto de Lei n 2 1.625/2004; requerimento do Deputado Rogério
Correia; aprovação do requerimento - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução n 2s 3.125, 3.126 e 3.12712006 e dos Projetos
de Lei n 2s 1.834 e 1.985/2004, 2.499, 2.643, 2.706 e 2.753/2005 e
3.236/2006; aprovação - Encerramento.

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

Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Comes - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dm15
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa Costa - Fahim
Sawan - George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h9min, 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

1 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 4 Parte da reunião, em sua 2 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Registro de Presença
• Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

dos Conselheiros do Tribunal de Contas Wanderley Avila e Antônio
Carlos Andrada.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento do Deputado George

Hilton, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n Q 1.625/2004 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa Requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita
a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei
n 2s 3.236/2006, 2.021/2004 e 3.106/2006 sejam apreciados em
primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.236/2006, do

Presidente do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os subsídios dos
membros do Poder Judiciário do Estado. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresenta, ao vencido em 1 1 turno. 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 2 1 turno, o Projeto de
Lei n 2 3.236/2006 na forma do Substitutivo n2 1 ao vencido em l
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.021/2004, do
Deputado Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Santa Rita do Sapucaí. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 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 n2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 2 turno, o Projeto de Lei n 2 2.021/2004 na
forma do Substitutivo n 2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 9 3.106/2006, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Francisco de Paula o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. 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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 1.917/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização periódica de assepsia nos tanques de areia utilizados pelos

- -
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clubes, parques e estabelecimentos de ensino públicos e particulares
nas atividades esportivas ou de recreação no Estado. A Comissão de
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 12
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N g 1 AO PROJETO DE LEI N Q 1.917/2004

Dê-se ao art. 49 a seguinte redação:
"Art. 42 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei n 2 13.317, de
24 de setembro de 1999."

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o n 9 1 e
que, nos termos do § 42 do ar!. 189 do Regimento Interno, será
submetida a votação independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n2 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 22 turno, o Projeto de Lei n 9 1.917/2004 na
forma do vencido em 1 2 turno com a Emenda n 2 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n9 2.565/2005, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a responsabilidade das
empresas pela lavagem dos uniformes, botas e luvas usados por seus
empregados no Estado. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno com as
Emendas n 9s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n 2 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de Lei n2 2.565/2005 na

Ia'
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forma do vencido em 1 Q turno com as Emendas ns 1 e 2. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n9 3.235/2006, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Dom Silvério. 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. À
Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n 9 2.342/2005, do

Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar os
imóveis que especifica ao Município de Capinópolis. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. 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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 1 2.738/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fortuna de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. 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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n2 2.887/2005, do

- -
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Deputado Antônio Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n Q 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
e as Deputadas 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 1 2 turno, o Projeto de
Lei n 2 2.887/2005 com a Emenda n2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1 °turno, do Projeto de Lei n 9 3.006/2006, do Tribunal
de Contas, que reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de
Contas do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Teremos agora a oportunidade de
discutir o Projeto de Lei n° 3.00612006, que reajusta vencimentos dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Inscrevi-
me para discutir por uma questão de justiça que acho absolutamente
fundamental o Parlamento mineiro fazer repercutir junto a nossa
sociedade.

Em primeiro lugar, o que estamos fazendo nesta manhã, e de modo
ainda modesto, é o início da correção de uma enorme injustiça que o
Estado de Minas Gerais tem feito com os valorosos servidores do
Tribunal de Contas. E preciso ter consciência clara de que, se
queremos ter um Estado brasileiro independente e que seja efetivo e
eficaz na aplicação do dinheiro público, o primeiro aparelhamento que
precisamos dar é àqueles que auditam e controlam, nos Municípios e
nos órgãos estaduais, a aplicação do dinheiro público.

Percebemos que existe um tratamento altamente injusto com
aqueles que tratam das contas, quer sejam do Estado, quer sejam dos

rs
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Municípios. O técnico do Tribunal de Contas que faz a análise
contábil, a auditoria, tem, rigorosamente, a mesma importância que
um Fiscal de Rendas, que busca a arrecadação do Estado, e que um
Procurador do nosso Estado. Percebemos que os vencimentos do
Tribunal de Contas, em todo o seu quadro de salários, estão muito
defasados em relação ao Tribunal de Justiça e até mesmo em relação
ao Ministério Público.

E, na prática, Sr. Presidente, quando aprovamos nesta Casa, há
pouco tempo, a Proposta de Emenda à Constituição n 2 29, ficou muito
claro que o povo de Minas, por meio de seus 77 Deputados Estaduais,
deseja, quer e pretende que o Tribunal de Contas, como órgão
autônomo da mesma dimensão e grandeza do Tribunal de Justiça e
da Defensoria Pública, tenha um quadro funcional à sua altura.

Votaremos a favor do Projeto de Lei n g 3.006, mas conclamo os
Deputados, principalmente os das Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira, comissão temática que
integramos, para avançarmos na recomposição salarial dos servidores
do Tribunal de Contas. Hoje temos mais de 100 cargos praticamente
desocupados porque o ganho salarial no Tribunal de Contas é muito
aquém dos vencimentos do Ministério Público e do próprio Tribunal de
Justiça. E, muitas vezes, são servidores altamente qualificados, que
foram preparados durante cinco anos para exercerem a função nobre
da auditoria. Esses funcionários têm que largar seus afazeres, seus
domicílios em Belo Horizonte e viajar para o interior a fim de visitar
853 Municípios. Ficam afastados de suas casas por sete, nove e dez
dias, e não têm o mesmo tratamento dado ao Fiscal de Rendas e aos
membros do Poder Judiciário.

Portanto, Sr. Presidente, em nome do PDT, reafirmo nossa crença
de que só teremos um Estado nacional forte quando esses órgãos
eminentemente do Estado tiverem suas carreiras funcionais
reconhecidas. Votaremos a favor, mas estaremos atentos para, ainda
neste ano, continuarmos os estudos para fazer justiça aos que
trabalham no Tribunal de Contas. Entendemos que o Tribunal de
Contas é tão importante quanto - e a nossa emenda à Constituição
assim o iguala - o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder
Legislativo e o Ministério Público.
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Essas são nossas palavras. Em nome do PDT, deixo esta
declaração apaixonada a favor da auditoria do controle das contas
públicas, para que seja feita por funcionários qualificados e,
evidentemente, bem remunerados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, Deputados e Deputadas, servidores e servidoras do Tribunal
de Contas que nos honram com sua presença na Assembléia
Legislativa; companheiros da imprensa; telespectadores da TV
Assembléia; solicitou-me o Líder do PT, Deputado Ricardo Duarte,
que apresentasse a posição do nosso partido e também do Bloco PT-
PCdoB em relação ao Projeto de Lei ng 3.00612006, do Tribunal de
Contas. Adianto aos Deputados, às Deputadas e aos servidores do
Tribunal de Contas que é evidente que votaremos favoravelmente ao
projeto por entender que o reajuste concedido é extremamente justo e
necessário.

Faço coro com as palavras do Deputado Sargento Rodrigues.
Infelizmente, os projetos por nós aprovados não têm tido relação com
outras categorias que também merecem - como merecem os
funcionários do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça - um
tratamento respeitoso. Concordo com as palavras do Deputado
Sargento Rodrigues porque fui relator do projeto de sua autoria, por
ele citado, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. É
fundamental a aprovação desse projeto, que, infelizmente, não foi
colocado em pauta porque existe resistência do próprio governo à sua
aprovação.

E um projeto importante. Os fatos ocorridos em São Paulo nos
alertam para isso. O que é arrecadado para a área de segurança
pública deve ali permanecer. O projeto do Deputado Sargento
Rodrigues tem todo o nosso apoio e deve ser incluído na pauta.
Devemos pressionar o governo do Estado para que possa deixar de
resistir à aprovação desse projeto tão importante, do qual tive o prazer
de ser relator e ao qual, evidentemente, dei parecer favorável.

E muito incômodo, sempre que ocupamos esta tribuna, registrarmos
que uma professora de 1 4 a 40 série, no Estado de Minas Gerais,

1
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continua percebendo um salário-base menor que o salário mínimo.
Quando a educação é tratada dessa forma, os problemas estruturais
da sociedade não são resolvidos. Tratar a educação como prioridade
deve ser obrigação do governo e desta Assembléia. Nada disso
impede que outras categorias importantes e fundamentais, como o
Tribunal de Contas, tenham seus projetos aprovados. Somos
favoráveis a tais projetos, como procedemos com todos os projetos de
aumento enviados a esta Casa.

Durante a discussão desse projeto - em cujo mérito existem
posicionamentos favoráveis -, debatemos outras questões ligadas ao
Tribunal de Contas. Fui membro de uma comissão especial, que, na
legislatura passada, analisou o funcionamento do Tribunal de Contas
e fez várias sugestões de rearranjo desse órgão. O Presidente da
comissão foi o ex-Deputado Antônio Carlos Andrada, hoje Conselheiro
do Tribunal de Contas. Uma das nossas sugestões resultou na
aprovação do projeto que criou a Auditoria do Tribunal de Contas.
Conforme acordo aqui firmado, estabelecemos concurso para quatro
Auditores, fruto das discussões feitas naquela ocasião. O Conselheiro
Antônio Andrada teve, naquela época, como Deputado, uma
importância muito grande na tramitação desse projeto, que,
felizmente, foi aprovado.

Outro projeto está paralisado até hoje. Dissemos que, em face da
discussão que estamos fazendo sobre o reajuste de salários dos
servidores do Tribunal de Contas, esse projeto deveria voltar à
discussão nesta Casa. Um não impede o outro, mas é necessário
aproveitar esta oportunidade para aprofundarmos a discussão desse
outro projeto importante, que cria o Ministério Público dentro do
Tribunal de Contas. Na época da comissão especial, o projeto foi
apontado como uma das prioridades para esse órgão. O Bloco PT-
PCdoB julga isso fundamental para dar legalidade ao próprio Tribunal
de Contas, a fim de que seu funcionamento não seja questionado.

Chegamos a um acordo. Esse projeto ainda se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça.

Evidentemente, a proposição que votamos hoje não pode esperar o
próximo projeto, para que não haja atraso, em prejuízo dos servidores.

Chegamos a um acordo para agilizar também a tramitação do
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projeto que cria o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas.
Sendo assim, o acordo que firmamos é para a votação hoje, em 12
turno, do projeto de aumento dos servidores do Tribunal de Contas e
para a votação em 22 turno já na semana que vem, em conjunto com a
aprovação em 12 turno do projeto que cria o Ministério Público dentro
do Tribunal. Dessa forma, agilizaríamos os dois projetos,
resolveríamos o problema do aumento dos servidores, que é urgente,
mas já encaminhando a aprovação da criação do Ministério Público.

Queria apenas anunciar que fizemos um acordo, a partir do
posicionamento do Líder da Maioria, aqui representando o governo,
Deputado Dilzon Meio, com a concordância dos Conselheiros
presentes, Deputados Antônio Carlos Andrada e Wanderley Ávila.
Aliás, um pedido do Wanderley Ávila, um atleticano doente como nós,
não poderíamos jamais negar, não é, João Leite? E evidente que o
nosso amigo Wanderley contará com o nosso carinho e o cuidado
para a aprovação desse projeto.

Só quero esclarecer que procuraremos caminhar com os dois
projetos, sem que um atrase o outro. Mas é importante que a
oportunidade para a aprovação do projeto de aumento hoje e do 2
turno na semana que vem leve junto a aprovação da criação do
Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, para que o órgão
cada vez avance mais quanto aos serviços que presta. E queremos
que a qualidade de tais serviços melhore dia após dia, do ponto de
vista do funcionamento do Estado mineiro.

Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, em nome do Bloco PT-PCdoB, encaminhamos
favoravelmente à aprovação imediata, ainda hoje, desse projeto que
concede aumento aos funcionários do Tribunal de Contas. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado - Bom-dia a todos e a todas. Prometo ser
breve, para que aprovemos o projeto o mais rápido possível.
Primeiramente, queria parabenizar todos os servidores, porque é
desse jeito que se procede, mobilizando, discutindo. E com diálogo
que fazemos as mudanças de que o nosso país tanto precisa.

- _



1353

Costumo dizer que o parlamento funciona igual feijão, na base da
pressão. A reivindicação de vocês é mais do que justa. Sempre digo
que o servidor público tem de ser bem remunerado e valorizado, pois
serve ao público. Vocês são servidores de carreira. Estão aí por
capacidade, prestaram um concurso que avaliou conhecimentos.

Aproveito a oportunidade para colocar o dedo na ferida em dois
pontos. O primeiro é que se trata de um reajuste justo. O segundo é
que precisamos mudar o sistema de indicação para o Tribunal de
Contas do Estado. Não dá para ser um nome indicado pelo
Governador e outro pela Assembléia. A Constituição tem de ser
mudada. O preenchimento de vagas tem que ser feito por concurso
público, da mesma maneira que acontece com vocês. Temos de ter
coragem para entrar nesse debate. Até participamos do processo,
pois a regra do jogo é essa, mas temos de lutar para mudá-lo. As
vezes, a indicação desta Casa acaba sendo política, assim como a do
Governador. E muito importante fazermos gestões e um movimento
muito forte nesse sentido. Mas não pode acontecer na véspera de ser
indicado um novo membro, pois isso não adianta. Tem de ser um
movimento permanente na Assembléia e no Congresso Nacional,
envolvendo toda a imprensa.

Outro ponto que eu queria abordar refere-se aos demais servidores
do Estado. O reajuste de vocês é justo e ainda é pouco pelo que
vocês merecem. Mas há categorias em situação difícil. Vou citar o
exemplo dos professores. E lastimável ver a situação dos servidores
do nosso Estado, sobretudo os da educação, em que um professor
recebe menos de um salário mínimo. Não consegue pagar aluguel,
energia, etc. Muitos servidores estão em depressão ou em tratamento
médico.

Há muitos servidores que estão com depressão e não têm
tratamento médico porque - desculpem-me a palavra - o atendimento
do lpsemg no interior é ( ... ) (- Palavra expungida por determinação do
Sr. Presidente.) O servidor contribui com o lpsemg, mas, infelizmente,
na hora do tratamento de saúde, tem de vir para Belo Horizonte e,
muitas vezes, não tem dinheiro para a passagem. Trata-se realmente
de uma situação muito difícil.

Outro problema é a questão da segurança pública. Só com taxas de
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segurança pública são arrecadados R$360.000.000,00. Por que esses
recursos não são investidos na segurança pública? Vão para o caixa
único do Estado e são desviados para outras áreas. Os recursos
arrecadados com taxa de segurança têm de ir para a segurança
pública para resolver o problema de estrutura das Polícias Civil e
Militar e do Corpo de Bombeiros no interior, que têm sua autoridade
tragilizada. Os policiais dependem de convênio com os Prefeitos. Se o
Prefeito não fizer o convênio, não pagar o papel higiênico, a energia,
etc., a polícia pára. E como fica a questão política, esse atrelamento, a
autonomia da polícia? Se esses F1$360.000.000,00 forem garantidos
para o Fundo Estadual de Segurança Pública, resolveremos o
problema de infra-estrutura.

Para terminar, quero dizer que o 13 salário ser pago em dia e o
pagamento no quinto dia útil de cada mês é um direito de cada
servidor e uma obrigação do Estado. Não há necessidade de gastar
milhões e milhões de reais com publicidade para divulgar o que é
obrigação do governo fazer.

Quero parabenizar os servidores e dizer que, se não tosse a
mobilização e a presença de vocês nesta Casa, talvez o projeto não
fosse votado hoje. Continuem a luta não só pela aprovação do
reajuste, mas principalmente em relação aos critérios de indicação
dos membros do Tribunal de Contas do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito que seja retirado

dos anais da Casa o termo depreciativo usado pelo Deputado que me
antecedeu. Creio que ele não contribui para a história da Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência determina seja expungido do
discurso do Deputado Weliton Prado o retendo termo. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende - Quero parabenizar a mobilização dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado e falar da experiência que
tivemos com os trabalhos do Tribunal em dois momentos da nossa
vida nesta Casa. Uma foi por ocasião da CPI da Saúde, quando
tivemos a colaboração dos servidores do Tribunal, que foi fundamental
para a elaboração do relatório e para que caminhássemos no
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aprofundamento da investigação. O outro foi na Comissão Especial do
lpsemg, criada no final do ano passado, mas que teve continuação em
2006, e em que solicitamos averiguação do Tribunal por meio de
auditoria operacional e fomos prontamente atendidos. Primeiro, os
servidores do Tribunal fizeram o relatório, que nos apresentaram em
dezembro, e depois um trabalho de investigação operacional, dando
seqüência a um processo de estudo do lpsemg, de um diagnóstico
mais claro do lpsemg e do seu trabalho no interior.

Quero registrar esses dois fatos para falar da importância dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado, da sua capacitação e,
muito mais, da remuneração. Essa é uma luta importante, como é a
do Tribunal de Justiça, do Ministério Público.

Também quero falar da Defensoria Pública, que está numa luta
muito grande, porque parece que ela é o patinho feio do sistema de
justiça de Minas Gerais.

Estamos com a bandeira da Defensoria Pública para o
melhoramento das suas condições de trabalho e da sua remuneração,
a fim de que seja aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n2
89, que lhes concede autonomia administrativa e financeira.

Gostaria de dizer a todos os servidores presentes que prezamos
muito a luta pela tabela salarial dos servidores do Executivo,
acontecida no ano passado. Conforme já foi dito aqui, esses
servidores recebem menos que um salário mínimo, ou seja, R$313,00.
Estou-me referindo não só aos servidores da saúde, do IMA, da
Ernater, mas a todos os servidores do Executivo do Estado.

E fundamental que digamos, com clareza, a todos os que nos
escutam, a todos os servidores do Estado de Minas Gerais que o PT
se colocou ao lado deles de forma permanente, apresentando uma
série de emendas para melhorar a tabela salarial. No ano passado,
esticamos a corda por mais de 100 dias para a votação das tabelas
salariais, principalmente as da educação e a da saúde. Fizemos todo
o esforço possível, no entanto esses servidores tiveram um aumento
irrisório.

Os servidores do Executivo do Estado recebem muito mal. As
professoras e os professores da rede pública têm um dos menores
salários do País. Isso é indigno. Se desejamos melhorar e mudar este
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país, não há outro caminho a não ser lutar pela educação. Mas não é
essa a valorização que os servidores da educação têm tido, sobretudo
no momento em que adoecem.

Pior ainda é quando percebemos que mais de 60% dos servidores
do interior do Estado não têm atendimento à saúde. Que governo é
esse, insensível às questões de saúde de seus servidores do interior?
Daí a indignação dessas pessoas.

E importante dizer a todos os servidores do Tribunal de Contas, que
nos ouvem, que nos acompanham e lutam por salários dignos, que
esse é o caminho. Da mesma forma que os senhores, os servidores
da educação, da saúde, da Emater e do IMA também estiveram aqui.
No entanto, o resultado foi muito pífio.

O Estado tem de pagar bem aos seus servidores para produzir
serviços de qualidade, dando-lhes condições dignas de trabalho. Em
nome do PT e do PcdoB, é importante dizer que apoiamos, sim, esse
projeto do Tribunal de Contas do Estado para melhorar as condições
de trabalho.

O Executivo tem talhado na adequação salarial, que deveria
proporcionar o mínimo de dignidade a uma professora, para não
dizermos, diante de outros Estados, que, em Minas Gerais, uma
professora tem o piso salarial de R$313,00, menos que um salário
mínimo. Isso é indigno.

Estamos nessa luta com os senhores. Gostaria de convidá-los a
continuar nessa luta, a fim de que os demais servidores do Estado
também tenham remuneração digna. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham nesta Casa, em
particular os servidores do Tribunal de Contas, telespectadores da TV
Assembléia, não teria muitas razões de ordem pessoal para discutir o
projeto, pelo convencimento absoluto que tenho da importância de
aprová-lo e até pela ansiedade que já comungo com alguns de
agilizarmos a votação. Mas existem momentos em que é preciso que
nos manifestemos para que a verdade, o equilíbrio, o bom-senso
prevaleçam. E preciso que tenhamos sempre disposição de lutar por
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aquilo em que acreditamos. Mas é quase sempre no entendimento
que avançamos. As lutas são fundamentais. O entendimento é quase
sempre o resultado dessas lutas, a capacidade de fazermos com que
compreendam que a razão pela qual lutamos vale a pena.

Estamos prestes a viver o momento de uma luta justa, digna,
adequada dos servidores, uma luta com a qual os Conselheiros do
Tribunal de Contas também comungam - e aí destaco os nossos
pares, companheiros que com certeza terão sempre de nossa parte
acolhida como parlamentares, representantes dignos do povo, porque
são figuras que inscreveram seu nome na história de uma maneira
muito digna; muito especial, não foram para o Tribunal de Contas por
acaso, foram por haver compreensão de que são referência para esta
Casa. Destaco aqui meu querido irmão Wanderley Ávila, ex-colega de
partido, as circunstâncias e as normas legais fizeram com que ele
naturalmente tivesse de se afastar do partido, e Antônio Carlos
Andrada. Mas, em especial, vejo o entendimento, a comunhão
permear todos os segmentos desta Casa, Deputados da Situação e
da Oposição. Isso bastaria. Poderíamos votar imediatamente. Mas,
depois de ouvir algumas palavras aqui, Sr. Presidente, é inevitável
usar a tribuna para deixar claras questões fundamentais, até mesmo
para que a dignidade do parlamento, o respeito ao parlamento, algo
que o País inteiro clama, pois tem-se envergonhado de atitudes
cometidas por parlamentares que não dignificam a democracia, pelo
contrário, fazem-nos preocupar com o modelo democrático que
queremos e ainda não alcançamos, um modelo representativo, feito
com dignidade, ética e responsabilidade.

Minha primeira consideração em respeito a todos os servidores que
estão aqui, e é fundamental que estejam, não é só a democracia
representativa daqueles que representam vocês e estão aqui pela
vontade do povo mineiro, que é importante, mas a democracia
participativa, a presença de vocês fiscalizando, acompanhando,
debatendo, é extremamente importante. Mas não é justo, não é
adequado dizer que parlamento só funciona na base da pressão.
Poder-se-ia até dizer que alguns parlamentares só funcionam na base
da pressão. Começo por destacar isso, pois esse projeto entrou nesta
Casa no dia 4 de março. No dia 23 de fevereiro foi encaminhado pelo
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Presidente Eduardo Carone, foi publicado. Existe uma tramitação, é
óbvio, ninguém melhor que os servidores do Tribunal de Contas para
saber que temos de respeitar normas, regras. Aliás, essa é a função
precípua da atividade que vocês desempenham, verificar o respeito às
normas, às regras. No dia 4 de março esse projeto foi publicado.
Estamos em meados de maio. Só para resumir: esse projeto chegou à
comissão da qual sou Presidente semana passada. Junto com o
projeto, chegou a voz lúcida, tranqüila, equilibrada, respeitosa, pela
independência que há de haver entre os Poderes, embora o Tribunal
de Contas seja um órgão de apoio também da Assembléia, mas nós o
entendemos e o respeitamos como órgão absolutamente
independente, até para que exerça plenamente suas funções. Chegou
a voz lúcida e tranqüila do Presidente Carone, em contato no nosso
gabinete, pessoalmente, para minha honra. Ao mesmo tempo, os ex-
Deputados Wanderley Avila e Antônio Carlos Andrada nos
comunicavam que isso era, mais do que uma questão de justiça, uma
necessidade premente, urgente. A semana passada chegou à
comissão e tramitou, foi apreciado e recebeu parecer favorável do
nobre Deputado Sebastião Helvécio, pessoa que estuda, conhece e
analisa bem os projetos.

Houve pressão, Deputado Sebastião Helvécio? Não. Houve diálogo,
entendimento, fruto de lutas legítimas. Havia pressão dos servidores
na reunião em que analisamos e aprovamos? Não. Havia respeito,
como o há agora, com a presença dos servidores que aqui vieram.
Isso é bom para o parlamento, um exemplo para o Brasil. E Minas
Gerais vive esse momento.

Ontem, Sr. Presidente, aqui não pude estar na parte da tarde
porque, na minha querida Divinópolis, era homenageado um meu
adversário de partido, mas um homem íntegro e a quem respeito,
motivo pelo qual fiz questão de estar presente na solenidade. Foi
homenageado o Prefeito Fernando Pimentel. Isso dignifica a política.
Devemos lutar pelo que acreditamos. Mais que isso, devemos ter a
competência, às vezes a humildade, de nos unir no entendimento para
que o País avance e o parlamento cumpra plenamente a sua função.
Este Parlamento tem feito sua parte, e é o que vejo neste primeiro
mandato que exerço, esperando merecer o respeito e a consideração
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do povo mineiro para concluí-lo com a mesma dignidade, continuando
minha atividade como cidadão ou na vida pública, conforme for a
vontade soberana do povo.

Aqui apreciamos com o mesmo respeito e tranqüilidade planos de
carreira de diversos servidores. Quando se fala, de forma insistente e
agressiva, sobre a questão dos profissionais em educação, todos nós,
da base do governo, também desejamos que eles ganhem mais. É
preciso registrar que este governo teve não só o compromisso e a
coragem como também a vontade política, a iniciativa, enviando um
plano de carreira para os profissionais em educação. Para tanto,
trabalhou com a sua base, para que ele fosse discutido e aprovado.
Enviou as tabelas e, agora, começa a regulamentar a progressão
salarial dos professores, com atitudes concretas, e não com discursos,
com bravatas, que o povo brasileiro não mais aceita. Queremos
dobrar, triplicar o salário de todo o mundo. Vocês não querem mais
ouvir essas bravatas. Vocês querem responsabilidade, como é a
forma como trabalham no Tribunal de Contas, analisando as contas e
exigindo responsabilidade dos administradores públicos.

Sr. Presidente, aqui deixo minha palavra de respeito e admiração
pelo Tribunal de Contas, um dos órgãos fundamentais do Estado, pois
é nele que temos a possibilidade concreta da moralização do uso do
dinheiro público, por meio de uma fiscalização permanente aliada ao
espírito de orientar, educar, preparar, com a realização de cursos e
treinamentos.

Fui Prefeito de Divinópolis e tive a honra de ir, várias vezes, ao
Tribunal de Contas, apresentar justificativas mostrando que havíamos
errado na maneira de preencher um formulário. Também tive a honra
de ser um dos primeiros Prefeitos a ter as contas, em determinado
exercício, aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, pelo Tribunal
de Contas.

Tenho enorme respeito por vocês porque, quando foi necessário,
corrigiram-me no que me encontrava errado, mas, no momento em
que foi justo dizer que estávamos corretos, vocês o fizeram.
Parabéns, vocês terão nosso apoio total.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.
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A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
trabalhadores do Tribunal de Contas. Fazendo parte do Bloco PT-
PCdoB, registramos o compromisso histórico do nosso partido com as
categorias de servidores do Estado de Minas Gerais. Como já foi feito
pelos diversos Deputados desta Casa que nos antecederam, também
aprovamos o projeto do Tribunal de Contas, reconhecendo seu valor e
o direito dos servidores do Estado de Minas Gerais.

Esse é um direito, uma valorização do Legislativo, no momento, para
com essa importante categoria. Sabemos que a prestação de
serviços, em Minas Gerais, e também a fiscalização dos Executivos
municipais, cada vez mais, devem ser aprimoradas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais. Parabéns por estarem aqui.
Penso que o papel da sociedade, do movimento social e dos
servidores de estarem aqui é digno e, principalmente, alerta a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais da sua importância e
profissionalismo. Então, é significativa a presença de vocês aqui, de
maneira organizada e presente, porque esse é um papel que deve ser
exercido pelas categorias de servidores.

O papel do Legislativo é reconhecer, diante do Executivo e do
Judiciário, a importância das categorias. Reconhecemos, de fato, o
significado deste momento. O Bloco do Partido dos Trabalhadores,
hoje, aprovando junto a todos os Deputados e Deputadas, em 12
turno, esse projeto, passa um importante compromisso com a
sociedade de Minas Gerais, o reconhecimento dessa categoria e do
papel do Tribunal de Contas.

Historicamente, começamos os nossos trabalhos na educação. Essa
foi a primeira categoria. Iniciamos a nossa vida política e o nosso
movimento sindical na organização do Sindicato único dos
Trabalhadores da Educação, que antes era a União dos
Trabalhadores de Ensino - UTE. Registramos aqui que, de fato, a luta
dos trabalhadores da educação, como a dos trabalhadores da saúde,
deve permanecer, porque grande parte dos direitos e, principalmente,
das reivindicações quanto à tabela salarial ainda não foi atendida, no
Estado de Minas Gerais. Queremos que essa luta avance, com o
Sind-UTE, com a Confederação Nacional, enfim, com todos os
servidores, para que a educação de qualidade seja, cada vez mais,
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reconhecida como um papel importante do desenvolvimento,
conhecimento, cidadania e participação popular. Deixamos, mais uma
vez, esse alerta ao Governador de Minas, para que também respeite
os servidores de todas as categorias do Estado, como hoje fazemos
aqui em relação aos servidores do Tribunal de Contas.

Registro aqui uma conquista da educação e dos educadores: ontem,
o Deputado Rogério apresentou uma lei que foi aprovada,
recentemente, na Câmara Federal e sancionada pelo governo Lula.
Os servidores da educação, especialmente os que estão na
coordenação das escolas, os diretores, inspetores e supervisores,
quando no exercício dessa função, não tinham garantida a sua
aposentadoria, nesse tempo, tendo de permanecer por mais cinco
anos nos cargos para se aposentar. Hoje, foram nivelados todos os
servidores da educação que estão nas escolas, professores,
supervisores, diretores e inspetores, tendo o mesmo tempo para se
aposentar: 30 anos para os professores e 25 anos para as
professoras e educadoras, considerando a idade de 55 anos para os
professores e a de 50 anos para as educadoras. Essa lei traz avanços
para que os nossos servidores da educação tenham garantido mais
um direito, no Brasil, e é claro que isso também ocorrerá em Minas
Gerais. Então, parabéns, servidores, por estarem aqui.
Reconhecemos o importante papel de vocês, no Estado de Minas
Gerais. Um grande abraço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a proposição, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, caros funcionários do Tribunal de Contas, desejo também
fazer uma referência especial aos nossos ex-colegas Deputados
Wanderley Ávila e Toninho Andrada, pessoas com quem tivemos o
privilégio de conviver nesta Casa. Prometo, Sr. Presidente e
servidores, que serei breve.

Gostaria de dizer, em nome da Bancada do PSC, hoje composta de
três Deputados, que apoiaremos esse projeto por entendermos que
ele é justo e resgatará, de certa maneira, o funcionário do Tribunal de
Contas. Nossa posição inicial é a de estarmos ao lado de todos vocês,
a quem quero cumprimentar por esta mobilização tão importante. Os
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avanços não se fazem por meio de pressão, como já foi dito por
Deputados que me antecederam, mas por intermédio do diálogo. Por
isso, não podemos deixar de reconhecer este momento.

Tenho a satisfação de dizer que fomos procurados pelos
Conselheiros Wanderley Ávila e Toninho, que nos mostraram a
importância desse projeto. Aqui, hoje, estão todos vocês
acompanhando, de maneira respeitosa, os trabalhos deste
Parlamento. E um projeto importante. Por isso, certamente será
aprovado por esta Casa.

Eu não poderia também, Sr. Presidente, deixar de falar sobre uma
preocupação particular deste Deputado relativa ao aumento salarial
dos nossos colegas, dos nossos assessores e funcionários desta
Casa, que nos ajudam, no nosso dia-a-dia. Não é necessário falar
aqui sobre a dedicação, a competência técnica e a disponibilidade
desses servidores.

Gostaria ainda de ressaltar que o Presidente desta Casa, Deputado
Mauri Torres, já firmou compromisso nesse sentido, em que,
evidentemente, foi apoiado por toda a Mesa da Assembléia. Assim,
aproveitando que V. Exa. ocupa interinamente a Presidência desta
Casa, gostaríamos de solicitar mais agilidade no processo de
aumento, em virtude do prazo, que, se não me falha a memória,
expira em junho próximo. Precisamos agilizar esse processo, para, de
maneira prática e efetiva, darmos nosso reconhecimento a esse
trabalho que vem sendo prestado pelos dedicados funcionários desta
Casa.

De antemão, aviso a todos os servidores que a Bancada do PSC
estará unida na votação desse projeto. Muito obrigado. Parabéns a
todos vocês.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a proposição, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, falarei apenas por dois
minutos, para que aprovemos o projeto imediatamente. Farei apenas
um comentário. Quando estávamos aqui, no início desta reunião,
buscando entendimentos entre todos os partidos e forças políticas
presentes, percebemos grande tensão por parte dos servidores, por
compreenderem que isso poderia atrasar o processo.
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Quero deixar claro que nossos entendimentos buscavam o
aperfeiçoamento do Tribunal de Contas, tendo em vista a aprovação
de outros projetos. Aproveitamos a presença de Conselheiros desse
Tribunal para aprofundarmos e agilizarmos esse aperfeiçoamento.

O primeiro sinal desse aperfeiçoamento, além de outras medidas
que tomaremos, será aprovar esse projeto que valoriza o trabalho dos
servidores do Tribunal de Contas, que são a base. Esses servidores
fazem jus a essa valorização.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que temos a certeza de que os
servidores, que hoje fazem sua conquista, peia sua luta e pelo
reconhecimento do seu trabalho até pelos Conselheiros que apoiaram
integralmente esse projeto, se vão integrar solidariamente na luta dos
demais servidores que constroem a estrutura do Estado, sobretudo os
servidores do Executivo, que, no período em que o Estado teve
ampliação de arrecadação de ICMS em 55%, transformando-se no 2
Estado arrecadador, tiveram 14,5% de redução real dos seus salários.

Por isso a conquista dos servidores do Tribunal é um reforço à
conquista - temos certeza - dos servidores do Executivo, que, como se
expressou o Deputado Rogério Correia, não podem passar o vexame
de ganhar menos de um salário mínimo, o que é absolutamente
inconstitucional. Com certeza, votaremos pela aprovação do projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho a certeza absoluta de que sou o derradeiro a encaminhar a
votação. Aliás, gostaria de fazê-lo logo de início, pedindo aos
Deputados que deixem os encaminhamentos para a declaração de
voto, em homenagem ao corpo técnico extraordinário do Tribunal de
Contas que aqui se encontra.

Como o derradeiro, devo dizer a V. Exa. que a Bancada do PSDB
acompanha favoravelmente a aprovação desse projeto em 12 turno
por vários e inúmeros motivos, entre eles por ter o Tribunal de Contas,
nesta Casa Legislativa, respeitabilidade extrema e cordial. Devo dizer
a todos, como Presidente da Comissão de Justiça, que é uma honra,
porque o nosso Tribunal de Contas é o melhor do País. Sobre isso já
foram dados testemunhos por muitos Conselheiros e Deputados de
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outros Estados que aqui compareceram para tomar conhecimento da
extraordinária dedicação dos servidores desse Tribunal.

Então, quero encaminhar, sim, a votação pedindo a V. Exa. que, de
imediato, proceda à sua votação e que, na próxima semana ou
amanhã, talvez, votemos em 2 2 turno esse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos, encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, de acordo com o
Regimento Interno, cada Deputado tem até 1 hora para discutir o
projeto. Mas, obviamente, é desnecessário gastar 1 hora para dizer o
que temos a dizer aos funcionários, que, das galerias, aguardam
ansiosamente pela aprovação do projeto. Fizemos, então, acordo com
o Presidente de não usar todo esse tempo.

De antemão, asseguro aos servidores que, conforme orientação do
Líder do PDT, Deputado Sebastião Helvécio, serão favoráveis os
votos deste Deputado e da bancada do nosso partido.

Sr. Presidente, é justo aprovarmos o Projeto de Lei & 3.066/2006,
do Tribunal de Contas. O reajuste salarial é devido, correto e
necessário. Tenho a certeza de que a Assembléia Legislativa dará sua
contribuição aos funcionários do Tribunal de Contas do Estado.

Lamento dizer que os últimos acontecimentos em São Paulo, com a
perda de 40 agentes de segurança pública, ainda não são o
reconhecimento, em nível de Brasil, àqueles que dão a vida em
defesa dos cidadãos. Os agentes de segurança pública estão em
primeiríssimo plano, na ponta da linha, diferentemente do restante do
aparato da Justiça criminal.

Enquanto um Promotor de Justiça e um Juiz de Direito iniciam suas
carreiras ganhando R$19.000,00, os servidores da segurança pública,
que abrem seu peito às balas, são os menos valorizados no aparato
da Justiça criminal.

Faço esse resgate para dizer que os servidores do Tribunal de
Contas, da Assembléia Legislativa e do Judiciário têm todo o direito de
reivindicar melhores salários. Temos de estar atentos à essa
reivindicação porque é com esses salários que esses homens e essas
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mulheres sustentam suas famílias, assim como também é com seus
salários que os servidores da segurança pública sustentam suas
famílias.

Tenho mantido excelente relacionamento com o Governador. Estive
com ele no dia 25 de abril - antes dos lamentáveis fatos de São
Paulo - e chamei-lhe a atenção para três pontos que dizem respeito à
área de segurança pública.

Primeiro: o efetivo da PMMG está com todas as suas promoções
estranguladas. Segundo: adicional por atividade de risco.

E bom que os Deputados desta Casa saibam que o carteiro, servidor
público da União, recebe o adicional de risco, mas que, até hoje, os
servidores da área de segurança - Agentes Penitenciários, bombeiros
e policiais civis e militares - não o recebem. Faço esse apelo até
porque tive, nesta Casa, o apoio do conjunto de todos os Deputados -
da base do governo e da Oposição -, que, por meio de um documento
assinado por 75 parlamentares, solicitavam ao Governador o envio do
projeto de lei que trata do adicional por atividade de risco.

O terceiro ponto é a criação do Fundo Estadual de Segurança
Pública, proposta em projeto de lei de minha iniciativa, obviamente
com a ajuda e a aprovação, nas comissões, do conjunto dos
Deputados, para que a segurança tenha verba vinculada. Para que os
Deputados tenham noção da necessidade da aprovação desse
projeto, o Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado, está hoje
com um pacote de projetos da área de segurança para serem
apreciados, e um dos principais projetos discutidos no Senado é
exatamente o de vinculação de receita. Ora, o projeto de nossa
autoria tramita desde 2003. Ou seja, aqui, vários Deputados têm a
iniciativa de projetos bons e coerentes, que certamente muito poderão
ajudar a todos.

Faço novamente um apelo ao Governador Aécio Neves: neste
momento em que votamos o salário dos membros do Tribunal de
Justiça, da ordem de R$19.000,00 para o início de carreira, em que
vamos votar o salário dos Procuradores do Estado - o do Ministério
Público já foi votado - e estamos votando o salário dos membros do
Tribunal de Contas, não podemos esquecer-nos daqueles que, nas
madrugadas, enquanto dormem os senhores e as senhoras, tomam
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contam das ruas, dando paz à população. Isso é mais do que um
apelo, Presidente. E um desabafo que faço neste momento de
consternação, em que não posso me calar diante da grande tragédia
ocorrida no Estado de São Paulo, quando 40 servidores da área de
segurança pública foram mortos de forma covarde. Até a Rede Globo
de televisão, no "Fantástico", disse, ao final desse domingo, que faria
um tributo àqueles que só são reconhecidos em um momento de
tragédia - aí, sim, é que nos vamos certificar do valor desse servidor
que toma conta das nossas famílias, da nossa integridade física, da
liberdade e do nosso patrimônio.

Era apenas para fazer esse encaminhamento, Presidente, dizendo
que, obviamente, sob a orientação do Líder Sebastião Helvécio, a
Bancada do PDT votará favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei
n° 3.006/2006.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em l 0 turno, o Projeto de
Lei n 2 3.006/2006. A Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, quero declarar que

votamos favoravelmente e dizer que poderíamos tê-lo feito há mais
tempo, diminuindo a ansiedade dos funcionários do Tribunal. Que na
votação em 22 turno sejamos mais rápidos, para agilizarmos o
processo, deixando para depois as talas, para momento como este,
quando já concluída a votação. Poderíamos ter votado o projeto há
uma hora e meia, e, depois, cada um manifestaria seus sentimentos,
sua declaração de voto. O que peço é que esta Casa seja mais
sensível e agilize a votação, deixando as manifestações para depois,
ganhando tempo e liberando o pessoal do Tribunal de Contas o mais
rápido possível.

Votamos favoravelmente e votaremos igualmente também no 2
turno.

Sr. Presidente - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2
1.625/2004, do Deputado George Hilton, que acrescenta parágrafo
único ao art. 52 da Lei n9 11.393, de 6/1/94, com alterações da Lei n2
12.281, de 31/7/96, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
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FIND - e dá outras providências. A Comissão de Turismo opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 12 turno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento
de votação do Projeto de Lei n 2 1.625/2004. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução n 2s 3.12512006, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 005/2006, concedido
à Empresa Distribuidora de Carnes Vale do Paraíso Ltda.; 3.126/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 2 006/2006, concedido à Empresa
Organizações Francap S.A.; e 3.127/2006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n2 007/2006, concedido à Empresa Avivar Alimentos Ltda. (A
promulgação.); e dos Projetos de Lei n 2s 1.834/2004, do Deputado
Laudelino Augusto, que institui a Semana de Luta contra o Câncer de
Mama; 1.985/2004, do Deputado Gilberto Abramo, que institui a
Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Doença de
Alzheimer; 2.499/2005, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel que especifica;
2.643/2005, do Deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio
Pomba o imóvel que especifica; 2.70612005, do Governador do
Estado, que dispõe sobre defesa jurídica de dirigentes e empregados
públicos das empresas estatais e dá outras providências; e
2.75312005, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que
especifica; e 3.236/2006, do Presidente do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais (A sanção.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
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reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 21 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 18/5/2006

Presidência dos Deputados Rémolo Aloise, Rogério Correia e Doutor
Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata; discurso do
Deputado João Leite; questões de ordem; aprovação - 2 Parte
(Ordem do Dia): 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Questão de Ordem - Votação, em turno único, dos Projetos de
Resolução n9s 3.128, 3.130, 3.131 e 3.132/2006; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 2 1.359/2004;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Sebastião Helvécio; votação do Substitutivo n2 1;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n2
2.259/2005; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n 2 2.582/2005; discurso do Deputado Sebastião Helvécio;
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação -
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 48/2003; apresentação
das Emendas n9s 1 e 2; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 12 turno;
votação da Emenda n2 1; aprovação; votação da Emenda n2 2;
aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 2 1.625/2004;
aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão, em 10 turno,
do Projeto de Lei n9 2.132/2005; aprovação com a Emenda n0 1 -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n 0 3.235/2006 - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Fábio Avelar - Luiz Fernando

Faria - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Ana Maria Resende - Antônio Genaro -Antônio Júlio - Arlen



1369

Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elbe Brandão - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Jayro [essa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Neider
Moreira - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h10min, a lista de

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

1 Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 3-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a ata lida pelo Secretário
Elmiro Nascimento não registrou algumas coisas que aconteceram na
última reunião da Assembléia Legislativa. Queria chamar a atenção de
V. Exa. para esta questão e gostaria que tais fatos constassem na ata.

Presidia a reunião ontem o Deputado Fábio Avelar, quando foi
solicitado por um parlamentar - o Deputado Arlen Santiago, parece - o
encerramento de plano da reunião por falta de quórum. O Deputado
Fábio Avelar, no meu entender, atendendo ao que estabelece o
Regimento da Assembléia, encaminhava pelo encerramento da
reunião e foi interrompido, deste microfone que agora utilizo para
discutir a ata, pelo 2 9-Vice-Presidente da Casa, Deputado Rogério
Correia, que insistia em usar a palavra. O Deputado Fábio Avelar,
respeitando o que determina o nosso Regimento, tentou mostrar ao
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29-Vice-Presidente que ele não poderia usar a palavra naquele
momento e que a única possibilidade que lhe restava regimentalmente
era a solicitação de recomposição de quórum. O Deputado Rogério
Correia assim procedeu, mas continuou insistindo, e o Deputado
Fábio Avelar permaneceu mostrando o que dispõe o Regimento da
Casa.

Ontem, mais uma vez, Sr. Presidente, as galerias da Assembléia
estavam cheias. Gostaria que isso constasse na ata de ontem.
Considero isso um fato grave, porque as pessoas que vêm aqui não
têm obrigação de conhecer o Regimento da Casa, mas nós temos de
atender à determinação do Presidente. O Deputado Fábio Avelar foi
vaiado por várias vezes, e estava apenas obedecendo ao nosso
Regimento.

Queria que também constasse na ata que novamente o Deputado
Weliton Prado usou palavras de baixo calão da tribuna da Assembléia
Legislativa. Solicitei a V. Exa. que retirasse o termo, porque isso me
preocupa. Já houve um incidente nesta legislatura, quando as galerias
atiraram um objeto que atingiu a Deputada Lúcia Pacífico. Não é
possível convivermos com essa situação. E importante o respeito
entre os pares e é essencial que atendamos ao Regimento da
Assembléia. Ele é uma garantia para todos nós.

Por essa razão, queria insistir com V. Exa. Com  todo respeito, Sr.
Presidente, se V. Exa. não proceder a essa correção, serei obrigado a
fazer um encaminhamento à Mesa da Assembléia Legislativa, a fim de
que o Regimento da Casa seja obedecido nas nossas reuniões e que
haja permanentemente o respeito a quem preside os trabalhos. Não é
possível que, a cada vez que as galerias estejam cheias nesta Casa,
corramos o risco de ter algum companheiro atingido de alguma forma,
seja por objetos, seja por vaias. E o Deputado Fábio Avelar, que
presidia os trabalhos naquele momento, não as merecia, porque
estava seguindo as determinações do nosso Regimento. Solicito,
então, a V. Exa. que proceda à correção da ata. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado João
Leite que as palavras pronunciadas pelo Deputado Weliton Prado já
foram expungidas a pedido de V. Exa.

rÃ'
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Quanto aos pedidos do nobre Deputado Arlen Santiago, para
encerrar a reunião por falta de quórum, e do Deputado Rogério
Correia, para recomposição de quórum, encontram-se resumidamente
na ata lida pelo Deputado Elmiro Nascimento e estarão, na íntegra, na
publicação.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, poderia até me

cansar de fazer cobranças a V. Exa. quando preside as sessões desta
Casa, mas o dever de ofício não me permite.

Dia tranqüilo como este numa sessão extraordinária, pediria a V.
Exa., que preside constantemente os trabalhos desta Casa em
substituição ao Deputado Mauri Torres, que solicitasse aos demais
membros da Mesa um pouco mais de atenção com os projetos dos
Deputados. Felizmente, hoje a pauta traz alguns projetos mais fáceis
de serem aprovados, que incomodam menos às outras pessoas, mas
há muitos outros que incomodam.

O Deputado João Leite é autor de um projeto de suma importância
que solicita ao Ministério Público que, após seis meses, informe a esta
Assembléia os resultados do relatório final das CPI5. Parece que a
ordem está sendo invertida. Quem fiscaliza o Ministério Público somos
nós, o Poder Legislativo. Mesmo assim, não sei quem o impede, se é
o Presidente Mauri Torres ou o Secretário-Geral da Mesa, o querido
Eduardo Moreira, que não tem lembrado o Presidente de pautá-lo.
Além do projeto do Deputado João Leite, há vários outros importantes.

Neste momento em que São Paulo vive a pior crise da história da
segurança pública, 41 servidores foram mortos pela facção criminosa,
o Primeiro Comando da Capital - PCC. Sr. Presidente, somos autor de
um projeto que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública, e isso
não é segredo para nenhum Deputado desta Casa. Se já tivessem
respondido, Sr. Presidente, aos requerimentos que dirigi ao Comando
da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil, provaria,
documentalmente falando, quantos convênios os Municípios do nosso
Estado realizam com empresários e Prefeituras para a compra de
equipamentos e viaturas e a manutenção dessa infra-estrutura
logística das forças de segurança pública no Estado.

Sr. Presidente, este é um momento de reflexão. Tenho
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acompanhado pelos editoriais dos jornais, da grande mídia brasileira,
incluindo o maior meio de comunicação de massa, a televisão, que
não é hora de embate ideológico partidário.

E hora de fazer o que o Senador Renan Calheiros fez em Brasília.
Ele juntou os projetos existentes lá e, graças a Deus, eles foram
aprovados, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, de forma
terminativa. Ou seja, agora eles já seguem para a Câmara. Então, o
Senado já está dando a sua contribuição. Por que a Assembléia não
pode fazer isso?

Existem vários projetos aqui, mas este Poder está muito
desmotivado e devendo tanto para a sociedade. Aprovamos a Lei n
15.432, que o Governador Aécio, de forma coerente, sancionou. Essa
lei cria o Sistema de Comunicação e o Cadastro de Pessoas de
Desaparecidas. O garoto Douglas é uma dessas crianças
desaparecidas. Várias famílias estão desesperadas.

A lei determina que a Assembléia insira na sua página da internet,
no "site" da Assembléia, um "link" de pessoas desaparecidas. A
referida lei ainda determina que a TV Assembléia e a TV Rede Minas,
que são mídia estatal, ponham à disposição um espaço para a
divulgação das fotografias e dos nomes dos desaparecidos, o que não
vem sendo cumprido.

Este Poder precisa mostrar à sociedade a sua concreta contribuição,
que não é esse embate ideológico que vejo aqui no Plenário, muitas
vezes polarizado entre o PT e o PSDB. Não é isso que a sociedade
deseja e sim respostas concretas.

Sr. Presidente, assim como o Deputado João Leite possui um
projeto sério e importante do ponto de vista do processo legislativo, da
função fiscalizadora, também temos um projeto, que é o Projeto de Lei
n 9 823/2003, que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública.

Não estou propondo a criação de uma nova taxa, porque não sou
louco de propor a criação de nenhum tipo de tributo para o
contribuinte. O referido projeto vincula as taxas de segurança a um
fundo que, conforme o projeto, terá um conselho fiscalizador
representado pelas Polícias Civil e Militar, pela OAB, pelos membros
da Comissão de Segurança Pública da Assembléia, pela Secretaria de
Defesa Social, pela Fazenda e pelos Conseps. Ou seja, é um projeto
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da mais alta relevância num momento em que todo o Brasil faz uma
reflexão sobre segurança.

Há cerca de dois anos, implorei ao Presidente Mauri Torres que
juntasse todos os projetos dessa área, já que temos uma faixa estreita
para legislar na área de segurança, como Deputados Estaduais.
Mesmo assim, Sr. Presidente, os Deputados desta Casa têm projetos
interessantes. Aliás, esse projeto que cria o fundo estadual já recebeu
o apoio de vários Deputados desta tribuna e também nas audiências
da Comissão de Segurança Pública. Presidi essa Comissão por dois
anos, 2003 e 2004. V. Exa. tenha a certeza de que, em 70% de todas
as discussões travadas na Comissão - e, hoje, já no quarto ano em
que pertencemos a essa Comissão -, esbarramos no problema do
recurso.

Sei que o Governador Aécio Neves vem fazendo vários
investimentos nessa área. Isso é fato concreto. No entanto, é preciso
garantir que o recurso seja vinculado. Do mesmo jeito que foi criado o
fundo nacional, que também seja criado o fundo estadual. Não pediria
ao Presidente da Assembléia ou mesmo ao governo que vinculasse
100% das taxas. Se vinculasse 50%, já seria um bom começo para
que as Polícias Civil e Militar não precisassem mendigar às
Prefeituras, aos empresários e ao Consep.

Apenas para que V. Exa. tenha noção da gravidade disso, aquele
episódio da chacina dos quatro Fiscais em Unaí, o Consep Rural de
Unai, ou seja, o Consep que doou as picapes à Polícia Militar, tinha,
nada mais nada menos do que o Sr. Norberto Mânica como Vice-
Presidente.

Presidente, agradeço a paciência de V. Exa, mas essas questões
têm de ser tratadas neste momento. Não podemos deixá-las passar.

Não podemos deixar este momento passar. São Paulo está
mergulhada em uma crise, mas ouvi o Governador Cláudio Lembo
dizer hoje no "Bom Dia Brasil" que não é problema as 28 TVs zero
entrarem no presídio, porque os presos têm de ter entretenimento.

Preocupa-me muito, Presidente, porque eu, o Deputado Rogério
Correia e outros Deputados fizemos uma forte fiscalização na
Penitenciária Nélson Hungria em 2003. Verificamos que um dos
traficantes transferido para a penitenciária de Ipaba tinha, só ele, 13
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celulares na cela. Ele ameaçou o Deputado Rogério Correia, este
Deputado e outros Deputados. V. Exa. sabe disso, pois acompanhou
os acontecimentos: ele tinha 13 celulares. A Assembléia tem dado sua
contribuição, tem fiscalizado, mas pode fazer um pouco mais.

Queria, Sr. Presidente, falando com a mais absoluta sinceridade,
solicitar a V. Exa. que conversasse com o Presidente Mauri Torres,
para reunir-se com a Mesa desta Casa, para fazermos em Minas
Gerais o que o Senador Renan Calheiros teve a iniciativa de fazer. Ele
está de parabéns porque não ficou no embate ideológico, não se
preocupou com as questões menores. Ele reuniu os projetos, pautou a
comissão, colocou os projetos na pauta, e já foram aprovados. Faço
um apelo a V. Exa., que não é para este Deputado que tem um projeto
de sua iniciativa, porque vários Deputados também têm projeto sobre
o assunto, que fizéssemos a mesma coisa: reunir vários projetos de
iniciativa da área de segurança pública, com a presença do governo.
No que diz respeito, como é o nosso caso, à questão de arrecadação,
que nos sentássemos com o Governador, com uma comissão
paritária, com representantes da Mesa desta Casa, pois a sociedade
precisa, Sr. Presidente, ter uma resposta concreta deste Poder.

Faço este apelo a V. Exa. e aos demais colegas Deputados porque
depois não adianta irmos para a base conversar e falar que faremos
isso e aquilo, se nós, que temos a oportunidade de legislar, não
estamos fazendo nada.

Obrigado a V. Exa. pela enorme paciência que teve com este
Deputado.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa.
conhece perfeitamente o art. 82 do Regimento Interno. Esse artigo
traz em seu escopo as competências do Presidente desta Casa. Se V.
Exa. olhar o inciso VII do art. 82, notará que a ordem do dia é
prerrogativa exclusiva da Presidência desta Casa, que poderá ouvir o
Colégio de Líderes.

Como V. Exa. falou por mais tempo que o permitido na questão de
ordem, e esta Presidência tem dado aos Deputados a oportunidade
para que terminem os seus pronunciamentos, regimentalmente estaria
errado, mas, como a matéria é de suma importância e V. Exa. vem
insistindo - e com muita propriedade - nas questões maiores do
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Estado, como a segurança, sou um Deputado mais velho que V. Exa.,
e a sugestão é: converse com o Líder da sua bancada, o nobre
Deputado Sebastião Helvécio, peça que as Lideranças desta Casa,
conjuntamente com o Presidente, possam fazer um mutirão dos
projetos que V. Exa. e os demais 76 Deputados desta Casa entendem
ser este o momento oportuno para discutir, não só nessa área, que
estamos assistindo a todo esse conflito na área de segurança, mas
nas demais áreas também.

Minha sugestão a V. Exa, que regimentalmente terá todo amparo
legal, se V. Exa. achar oportuno, é fazer requerimento ao Presidente
desta Casa, pois a ele cabe a competência exclusiva da ordem do dia.
Entendo que ele não fará nenhuma ressalva a V. Exa., uma vez que a
pauta é prerrogativa única e exclusiva deste Poder.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, temos projetos
importantes na pauta, e o Deputado João Leite, regimentalista que é,
encontra-se preocupado com a ausência da votação dos projetos. O
Deputado Sargento Rodrigues referiu-se a uma questão importante,
mas não se trata bem de uma questão de ordem. Como temos vários
projetos importantes em pauta, pediria a V. Exa. que apressasse a
aprovação desses projetos e, até para a satisfação do Deputado João
Leite, que nos ativéssemos à aprovação dos projetos da pauta de hoje
ou a questões de ordem reais, em conformidade com o art. 82 do
Regimento.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2 Parte (Ordem do Dia)
22 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 0 Parte da reunião, em sua 2 Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1 2 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Temos em nossa pauta projetos que guardam

semelhanças. Indago aos Deputados desta Casa se, por meio de
entendimento, esta Presidência poderia fazer a votação em conjunto
desses projetos, uma vez que são matérias que versam sobre regime
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especial de tramitação. Trata-sé dos Projetos de Resolução n°s 3.128,
3.130, 3.131 e 3.132/2006. Indago aos Deputados se deveríamos
votá-los em conjunto ou separadamente.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, o Deputado

Rogério Correia levantou uma questão pertinente e importante,
referente à preocupação do nosso valoroso colega João Leite. Não
pode ser somente dele a preocupação com o cumprimento do
Regimento Interno e da nossa Constituição. Caso seja permitida pelo
Regimento Interno essa votação, estaremos plenamente de acordo.
Mas parece-me que está vedada a nós, pelo Regimento, a
possibilidade de votar em bloco as proposições que se encontram na
pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência tem absoluta certeza de que V.
Exa. está com a razão e, em vista da proibição regimental a que se
proceda a votações em conjunto, fá-lo-á separadamente.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n 9 3.128/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n2 008/2006, concedido à empresa
Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 3.130/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 9 10/2006, concedido à empresa Dagranja
Agroindustrial Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução & 3.131/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 11/2006, concedido à empresa Frigorífico Mataboi
S.A. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n Q 3.132/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
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de Tributação flQ 1212006, concedido à empresa Frigorífico Industrial
Vale do Piranga. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n g 1.359/2004, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Dia Estadual de
Conscientização dos Portadores de Traço e Anemia Falciforme. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Caro Deputado Rémolo Aloise,
Presidente em exercício desta Casa, e caros colegas Deputados,
especialmente os médicos, que representam a nossa categoria
brilhantemente, Deputados Doutor Viana, Sebastião Helvécio, Doutor
Ronaldo e outros, quero dizer que ainda estamos no tempo das cotas
e dos dias de conscientização. Espero que avancemos para que todos
os dias sejam de conscientização de todas as causas promotoras da
dignidade da pessoa humana e dos valores dos direitos humanos.

Infelizmente, ainda estamos muito atrasados nessa nossa
caminhada. Podemos até dizer que, se olharmos para trás, 5, 10, 20
anos, avançamos muito. No passado recente, 15, 20 anos atrás, a
maior parcela da população brasileira pobre, não tendo dinheiro nem
carteira assinada, era acolhida nos sistemas de atendimento de saúde
como indigente. Hoje, avançamos e vivemos um tempo em que
saúde, pelo menos na Constituição e nas leis da República, é tida e
assegurada como direito fundamental da pessoa humana. Na prática,
ainda estamos distantes disso, estamos no tempo das cotas e dos
dias de conscientização.

Antecedendo, é vigente no Estado de Minas Gerais uma lei votada
nesta Assembléia Legislativa, a lei de todos os parlamentares, que eu
tive a grata satisfação de apresentar como projeto. Essa lei
estabeleceu também a obrigatoriedade de um atendimento especial
aos portadores de anemia falciforme, que, paradoxalmente, na Africa,
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pôde significar, em função das doenças graves daquele continente e
da malária, uma certa proteção, já que atingia praticamente grandes
populações com um potencial de morte extremamente elevado. Na
evolução das resistências daquele povo sofrido, os traços de anemia
falciforme acabaram por ser um processo seletivo para proteger
contra as infecções ou a agressão maior da malária falcíparo - vejam
que coisa mais absurda, se pensarmos isso nos nossos dias, tendo a
anemia falciforme como uma doença grave e de caráter hereditário,
com transmissão genética, e que causa dor e sofrimento. Se ela não
for cuidada adequadamente, o tempo de vida das pessoas é reduzido
de maneira muito intensa. Refiro-me àquelas pessoas cuja
descendência vem da África, os afro-descendéntes, os negros e
aqueles que têm traços dos nossos antepassados africanos e
descendentes da África.

Quis propor isso - e peço que os meus pares acolham essa
proposição - para que, nesse Dia de Conscientização aos Portadores
de Traço e Anemia Falciforme, as pessoas - nós, principalmente, que
trabalhamos no setor de saúde e aqueles que têm qualquer
possibilidade de desenvolver anemia falciforme - possam se reunir
para fazer uma avaliação a fim de saber se a lei está sendo bem
aplicada e tomar conhecimento dos seus resultados.

A Hemominas, por exemplo, faz um trabalho extraordinário no
acolhimento e no tratamento desses doentes, razão pela qual quero
parabenizar essa fundação. Todavia, a lei tem uma dimensão maior,
ou seja, a dimensão da conscientização cotidiana e da orientação
familiar, já que o traço familiar é determinante para o aparecimento da
doença ou do traço da transmissão genética.

Minha proposição é para que seja instituído esse dia, para que ele
possa servir para analisarmos como essas pessoas estão sendo
tratadas e orientadas. Espero que, em função desse dia, a
conscientização possa estender-se a todos os demais dias do ano,
para que as pessoas sejam mais saudáveis e felizes, portadoras da
saúde como direito fundamental.

Agradeço, Sr. Presidente, por V. Exa. ter colocado esse projeto na
pauta para votação. Sei que votar dia de conscientização às vezes
não é do agrado de nossos colegas, mas, repito, estamos vivendo o
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tempo dos dias, já que em todos os dias não tem havido tempo para
análise e conscientização das causas promotoras da saúde, da
dignidade e dos valores humanos. Peço aos meus colegas Deputados
que aprovem essa proposição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, eu me inscrevi para encaminhar a votação do Projeto
de Lei n 9 1.359/2004, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, por dois
motivos.

Em primeiro lugar, quero parabenizar esse Deputado pela sua
iniciativa de trazer para discussão da sociedade mineira a questão da
doença falciforme, que é a doença genética de maior incidência entre
os brasileiros. Observamos na mídia, com freqüência, discussão muito
grande sobre outras doenças, que têm traço genético. Entretanto, a
drepanocitose, a anemia falciforme, não tem o mesmo espaço. Não
sei se isso ocorre por se tratar de uma doença eminentemente dos
nossos co-irmãos afro-descendentes ou porque essa doença
prepondera nas famílias de menor renda. Fato é que verificamos, na
mídia, espaço muito pequeno para a discussão dessa doença, que é o
principal problema genético dos brasileiros.

Em segundo lugar, podemos ter um trabalho cuidadoso no
reconhecimento dessa doença, o que depende fundamentalmente da
sua discussão em vários setores da sociedade, porque sua
manifestação é muito precoce, seu tratamento acompanha o paciente
ao longo de toda a vida, e medidas muito simples permitem melhorar
efetivamente a qualidade de vida dos portadores da anemia
falciforme.

Portanto, parabenizo o Deputado Adelmo Carneiro Leão pela sua
iniciativa. Nessa nossa vida pública temos momentos de muitas
alegrias, mas alguns de decepções. Ao longo de minha vida pública,
nunca me esqueço do dia mais feliz que tive: o dia 26 de dezembro
1989, quando pude implantar em Minas Gerais a Fundação
Hemominas, que hoje faz com o portador da anemia falciforme um
trabalho que deveria ser imitado por outros órgãos das iniciativas
pública e privada.
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Desse modo, a Hemominas é sempre uma manifestação bastante
clara de que podemos ter, no Brasil, uma saúde pública de qualidade,
gratuita, universal. E uma bandeira que todos que defendemos o SUS
sempre temos a oportunidade de divulgar.

Portanto, parabenizando o Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero
filiar-me entre aqueles que realizarão debates e reuniões para levar a
questão da anemia falciforme a todos os segmentos da sociedade
mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo & 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei n 2 1.359/2004 na forma do Substitutivo n 9 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n g 2.259/2005, do
Deputado Jayro Lessa, que dispõe sobre a criação do Dia Estadual do
Motociclista. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Transporte 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 turno único, do Projeto de Lei n 9 2.58212005, do
Deputado Sebastião Helvécio, que institui o Dia de Conscientização
da Carga Tributária. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, também quero
agradecer à Presidência desta Casa, na figura de V. Exa., a inclusão
na pauta do Projeto de Lei n 2 2.582/2005.

A questão da carga tributária no Brasil tem-me preocupado
particularmente quanto ao mecanismo arrecadatório. Os primeiros
dados nos levam a 1946, quando a carga tributária nacional era de
14%. A partir da sua medição, nesses 60 anos de análise de carga
tributária nacional, percebemos que, a cada ano, vem aumentando
sistematicamente, chegando, no ano passado, ao redor de 38%.
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É absolutamente fundamental para aqueles que estão preocupados
com o pacto federativo que sela feita uma discussão ampla da
participação dos três níveis de governo - municipal, estadual e
federal - nessa fúria arrecadatória do Estado e, principalmente, na
repartição dessas receitas com o cidadão que mora num Município,
que vive num Estado que pertence à nossa União.

O objetivo fundamental dessa conscientização é fazer com que esse
tema da carga tributária seja realmente colocado nas questões
partidárias, nos conteúdos programáticos dos vários partidos. Quando
analisamos os estatutos partidários, não verificamos, nas doutrinas
partidárias, um compromisso claro com a questão da carga tributária.
Entendo que o cidadão já está chegando ao ponto de exaustão dessa
crescente implantação de cargas, da criação de taxas e impostos. A
cada dia, somos surpreendidos com a introdução de alíquotas na
questão tributária do País.

Quanto à tributação, se deve ser feita na fonte ou no local de
consumo, isso é outra discussão em que a sociedade brasileira deve
ser ouvida. Portanto, quando cria o dia nacional para conscientização
sobre a carga tributária, a Assembléia de Minas permite que mais uma
informação chegue ao povo, e isso certamente poderá ajudar-nos na
elaboração de projetos de políticas públicas, principalmente porque
parece ser o grande futuro desta Casa Legislativa a avaliação dessas
mesmas políticas públicas.

Hoje temos instrumentos que nos permitem medir a carga tributária,
o que é cobrado pelos Municípios, pelos Estados e pelo governo
federal, mas não temos ainda instrumentos para medir a eficiência e a
eficácia desses mesmos recursos na transformação da vida dos
mineiros. Portanto, é com essa expectativa que propomos esse
projeto de lei, para o qual solicito o apoio dos nossos pares.

O Sr. Presidente - Não há outros 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.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 2 turno,
do Projeto de Lei n 9 48/2003, do Deputado Rogério Correia, que cria a
área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada nos
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Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 48/2003

EMENDA N 2 1
Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
"Art. 52 - A aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo e

a construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na APA
Vargem das Flores dependerão de licença ambiental emitida pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.".

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA N 9 2
Suprima-se, no art. 72, a expressão "e habitacionais".
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2006.
Dilzon Meio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que
recebeu o n°1, e uma do Deputado Dilzon Meio, que recebeu o n°2,
as quais, nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento interno, serão
votadas independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n9
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçamcomo
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n 2 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 22
turno, o Projeto de Lei n 2 48/2003 na forma do vencido em 1 9 turno
com as Emendas n 2s 1 e 2. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Discussão, em 22
turno, do Projeto de Lei n 2 1.62512004, do Deputado George Hilton,
que acrescenta parágrafo único ao art. 52 da Lei n 2 11.393, de 6/1/94,
com alterações posteriores da Lei n 2 12.281, de 31/7/96, que cria o
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Fundo de Incentivo à Industrialização e dá outras providências. A
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l Q 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 n2 1.625/2004 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n2 2.132/2005, do
Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Dores do lndaiá o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n2
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n2 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 2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n g 2.132/2005 com a Emenda n 9 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

3.23512006, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Dom
Silvério. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Gostaria de dar uma explicação pessoal. O

Deputado Sargento Rodrigues fez menção, na discussão da ata, a um
projeto de minha autoria que trata de relatórios por parte do Ministério
Público, quando findam as CPIs na Assembléia Legislativa,
oportunidade para que a sociedade mineira acompanhe os resultados
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das CPIs da Assembléia. Esse projeto, apresentado na legislatura
passada, foi arquivado. Venho a este microfone dizer que nosso
Secretário-Geral, Dr. Eduardo Moreira, ontem me deu uma explicação
sobre o motivo de esse projeto ainda não ter ido para a pauta, já que
havia interesse de vários Deputados.

Já não sou o autor do projeto. O Deputado Leonardo Moreira
desarquivou o projeto, e o meu projeto será anexado ao dele. Devia
essa explicação, porque o nosso Secretário-Geral, Dr. Eduardo
Moreira, foi citado pelo Deputado Sargento Rodrigues. Como
queremos que o projeto tramite, contamos sempre com a atenção do
Dr. Eduardo Moreira. Eu ainda não tinha dito isso ao Deputado
Sargento Rodrigues, por isso a sua citação nesta manhã. Mas o erro
foi da minha parte, e gostaria de corrigi-lo. O Deputado autor do
projeto, agora, é o Deputado Leonardo Moreira, e esperamos que o
meu projeto seja anexado ao dele para tramitação. E um projeto
importante para Minas Gerais e para a própria Assembléia Legislativa.

Outro dia estive no Sul de Minas, e muitas pessoas cobraram os
resultados da "CPI do Café". Expliquei a muitos que o Ministério
Público está tomando as iniciativas, após o relatório que a CPI da
Assembléia fez; mas é importante que a Assembléia tenha esse
relatório do Ministério Público, para que possamos dar essas
explicações aos mineiros. A impressão é que a CPI terminou não em
café, mas em "pizza". As providências foram tomadas pela comissão,
pelos Deputados, pela Assembléia Legislativa, e é importante que
tenhamos a explicação desse projeto, para que, regularmente, o
Ministério Público informe a esta Casa as providências tomadas a
partir do trabalho desenvolvido pelas diversas comissões
parlamentares da Assembléia Legislativa. Muito obrigado, Deputado
Rogério Correia.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, a Presidência procurará,
junto aos Deputados Mauri Torres e Leonardo Moreira, ver a
possibilidade de agilizar a votação de projeto tão importante, que
conta com o apoio de todos os Deputados desta Casa.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 222 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 23/512006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 1? Fase: Registro de presença - Discussão e Votação
de Indicações: indicação feita pelo Governador do Estado do nome da
Profa. Avani Avelar Xavier Lanza para compor o Conselho Estadual
de Educação; encerramento da discussão; votação secreta da
indicação; inexistência de quórum para votação: anulação da votação;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para votação; renovação da votação secreta; existência de
quórum para discussão; anulação da votação - Discussão das
indicações, feitas pelo Governador do Estado dos nomes das Profas.
Arminda Rosa Rodrigues da Mana e Angela Imaculada Loureiro de
Freitas Dalben e dos Profs. Francisco César Sá Barreto e Faiçal David
Freire Chequer para membros do Conselho Estadual de Educação;
encerramento da discussão - Questões de ordem - Encerramento.

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

Faria - Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira
Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Gomes - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
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Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h7min, a lista de

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

1? Parte
Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

22 Parte (Ordem do Dia)
1? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 22 Parte da reunião, em sua l Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença,

nas galerias, do Gustavo, Presidente da União dos Estudantes de
Teófilo Otôni, e do Tales, Secretário da Juventude da Prefeitura.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Discussão da indicação do nome da Profa. Avani

Xavier Lanza para compor o Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, a indicação. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c os
arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Em votação, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos
termos do § 6Q do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr.
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Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados que,
somados aos 7 em comissões, perfazem o total de 42 Deputados,
número suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação
da indicação. Em votação, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há quórum

para votação, mas há para discussão da matéria constante na pauta.
A Presidência torna a votação sem efeito.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada uma por sua vez, as
indicações feitas pelo Governador do Estado dos nomes das Profas.
Arminda Rosa Rodrigues da Matta e Angela Imaculada Loureiro de
Freitas Dalben e dos Profs. Francisco César Sá Barreto e Faiçal David
Freire Chequer para membros do Conselho Estadual de Educação.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, recebi um

telefonema mais cedo, antes de fecharem os jornais, de um jornalista
que acompanhou uma operação policial hoje em Belo Horizonte. Ele
me falava que a Polícia Militar havia feito uma grande operação e
prendido vários bicheiros em Belo Horizonte.

Queria saber qual a posição do senhor. Falo aqui alto e bom som,
Sr. Presidente, pois a Polícia Militar de Minas Gerais tem de cumprir o
que lhe cabe, que é promover a segurança pública. Mas ela tem de se
preocupar com coisa maior que a contravenção penal, quando se vê
que o jogo do bicho em Minas Gerais é o grande crime organizado, e
a polícia fica correndo atrás. E falta do que fazer. Enquanto estava
correndo atrás do jogo do bicho, Sr. Presidente, várias senhoras e
motoristas estavam sendo assaltados nos sinais de trânsito da Capital
com o caco de vidro dos pivetões. Quando estavam "prendendo" o
jogo do bicho, Sr. Presidente, vários aposentados estavam tendo suas
carteiras batidas na região central da cidade.

Vejo isso acontecer hoje, entendo, e minha posição sempre foi uma
só. Já passou da hora da legalização do jogo, não só do bicho, mas
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do cadeado, que está em todo lugar, e também dos bingos. Pasmem,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos mais de 30 bingos funcionando
em Minas Gerais por força de liminar.

O Estado não arrecada nenhum centavo, Sr. Presidente. Pasmem,
Srs. Deputados, o jogo é proibido no Brasil, e temos hoje dois
transatlânticos permanentes, com propaganda em todos os grandes
jornais e na televisão, divulgando os cassinos que recolhem o dinheiro
do Brasil. O jogo é proibido nesta terra, mas, no mar, não o é. E a
polícia de Minas, como não tem com o que se preocupar... A polícia
de São Paulo não combate o jogo do bicho, os bingos nem as
máquinas, porque tem de se preocupar com o PCC, com o crime
organizado. Estão dizendo que aumentarão a pena de quem usa
celular dentro de presídio, mas quem faz isso está condenado a 200
anos, 300 anos de cadeia, Sr. Presidente. Portanto, a cada celular
apreendido, esse tempo aumentará em 10 anos. Pegaram um cara
com celular que está condenado a 300 anos e irá para 310 anos. Isso
tem de ser olhado com mais seriedade.

Meu projeto, nesta Casa, em que solicita-se a legalização do jogo,
deixa claro que 50% do imposto arrecadado é aplicado na educação
do Município e 50% na segurança pública do Estado. Passou a hora
de isso ser legalizado.

A polícia do Rio também não se preocupa com o jogo do bicho, com
as máquinas, com os bingos - todos os bingos lá funcionam -, porque
a necessidade maior é a de prender o traficante.

Mas aqui a polícia quer mostrar serviço coibindo a contravenção
penal. E o pior: todo mundo que foi preso, na parte da tarde, porque
estava jogando no bicho ou trabalhando com o jogo, já foi solto e está
nas ruas. Isso não muda em nada a situação. A polícia gasta gasolina,
gasta homens e a sua inteligência para descobrir onde se encontram
as lojas de jogo do bicho. Não há necessidade disso. Basta ir ao
centro da cidade para verificar que há jogo do bicho por toda a parte.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há 20 mil cambistas de
jogo do bicho. Em Minas Gerais e em todas as cidades em que os
senhores são votados, existe o jogo do bicho. São mais de 50 mil lojas
em todo o Estado.

Sr. Presidente, apelo ao Congresso para que olhe para a questão do
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jogo e à polícia de Minas Gerais para que se preocupe com os
criminosos do nosso Estado e não fique correndo atrás do famoso
jogo do bicho, que existe há mais de 120 anos. Esta é minha posição
há 18 anos. Sou favorável à legalização do jogo bem fiscalizado, sem
nenhum tipo de corrupção, porque o jogo ilegal, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, atende a poucos. Quando o governo não arrecada,
alguém está ganhando com o jogo ilegal no nosso país. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não poderia deixar de solicitar essa questão de ordem, com todo o
respeito que tenho pelo meu ilustre companheiro de partido, Deputado
Alencar da Silveira Jr., em que pesem os questionamentos por ele
apresentados e que respeitamos democraticamente.

A questão da contravenção é o chamado delito de menor potencial
ofensivo, e muitos não sabem que é combatendo a contravenção que
não permitimos que o delinqüente, o infrator ou, melhor dizendo, o
"desviante" alcance o segundo degrau do crime. Esse tipo de trabalho,
esse programa foi desenvolvido na cidade de Nova York, quando ali
foi executada a operação Tolerância Zero, que tinha, em seu
pressuposto básico, a repressão aos delitos de menor potencial
ofensivo. Portanto, deixo claro para o nobre colega e ilustre
companheiro, Deputado Alencar da Silveira Jr., que a Polícia Militar de
Minas Gerais preocupa-se em combater as contravenções penais, os
chamados delitos de menor potencial ofensivo, para que o criminoso
não venha a cometer outros delitos e crimes de maior potencial
ofensivo.

E dessa forma que a Polícia Militar deve agir. Cumprimentamos a
Polícia Militar de Minas Gerais, apesar das comparações com a
polícia do Rio de Janeiro. Não há o que se comparar. Estamos anos-
luz à frente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em que pese o
respeito que tenho por ela.

Em Minas Gerais, não houve o massacre ocorrido em São Paulo,
latente nas grandes mídias do País. Se não temos o Comando
Vermelho ou qualquer outra facção criminosa, é graças à dedicação
exaustiva de cada integrante, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia
Civil do Estado. 0 que os sociólogos chamam de mandato de polícia é



1390

muito complexo. A polícia acionada para retirar um gato de cima de
uma árvore é a mesma que fará enfrentamento com assaltantes de
bancos ou de carros-fortes, seqüestradores ou traficantes. Portanto,
há que se compreender a ação e a complexidade da polícia no
exercício de suas atividades. Tanto a contravenção penal quanto o
combate à organização criminosa são competência da Polícia Militar,
tarefas muito bem realizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais. E
ela as realiza com o chamado tributo de sangue, pois, apenas em
2003, 29 servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros, entre eles Agentes Penitenciários, foram mortos em
confronto ou exercendo segurança pública. Em 2004, 34 servidores
perderam as vidas, e, em 2005, 24 servidores. Então, para realizar a
segurança pública em Minas Gerais, a polícia faz um tributo de
sangue. Quanto à PMMG, dispenso comentários, pois o conjunto do
Parlamento mineiro tem dado demonstração de sua grandeza, da
contribuição de cada homem e de cada mulher da instituição. No
sereno das madrugadas ou debaixo de sol quente,
independentemente de intempéries, a PMMG está pronta, durante 24
horas, para ser guardiã da comunidade. Portanto, é necessário
ressaltar o lugar de destaque que ocupa no Estado. Obrigado.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos
últimos dias deparamos com um Brasil... Não sei dizer se é mais
seguro ficarmos aqui ou no Iraque. Aqui há de tudo, inclusive
mandonismo de bandidos. Não há roubo somente no Congresso.
Nunca vi tanta corrupção.

Como tenho esperanças, lerei aqui algo que foi escrito. (- Lê:)
"Brasil! / Onde está o amor prometido? / O que fizeram da pátria

amada? / Quem apagou o sol da justiça? / Onde está a liberdade
sonhada? / Já não temos igualdade, / Nem tampouco um braço forte /
Desse sonho tão sonhado só restou a própria morte / Sem amor,
sem esperança, / Gigante só na pobreza. / Como pode ser belo seu
futuro?! Como pode espelhar grandeza? / Como sofre a mãe gentil".

Esses versos expressam, exatamente, o que sentimos nos dias de
hoje. O País virou um caos. Todos estão doidos. Tudo está esquisito.
Os bandidos mandam, e as autoridades não mandam mais nada. Lá
em Brasília, as que deveriam mandar ajudam os bandidos a

La



1391

assaltarem o Brasil. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 24/5/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 1 Fase: Votação de Indicações: Indicação feita pelo
Governador do Estado do nome da Profa. Avani Avelar Xavier Lanza
para membro do Conselho Estadual de Educação; renovação da
votação; requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação do
requerimento - Indicação feita pelo Governador do Estado do nome da
Prol a. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para membro do
Conselho Estadual de Educação; votação da indicação; requerimento
da Deputada Jô Moraes; aprovação do requerimento - Indicação feita
pelo Governador do Estado do nome da Profa. Angela Imaculada
Loureiro de Freitas Dalben para membro do Conselho Estadual de
Educação; votação da indicação; requerimento da Deputada Jô
Moraes; aprovação do requerimento - Indicação feita pelo Governador
do Estado do nome do Prof. Francisco César Sá Barreto para membro
do Conselho Estadual de Educação; votação da indicação;
requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação do requerimento -
Indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Prof. Faiçal
David Freire Chequer para membro do Conselho Estadual de
Educação; votação da indicação; requerimento da Deputada Jô
Moraes; aprovação do requerimento - 2 0 Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em turno único, dos Projetos de Resolução
ns 3.133 a 3.136/2006; aprovação - Votação, em 1 2 turno, do Projeto
de Lei n Q 1.59612004; aprovação na forma do Substitutivo n 1, com a
Emenda n 1 - Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei fl 2 2.916/2006;
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votação do Substitutivo n Q 1, salvo emendas e subemenda;
aprovação; prejudicialidade das Emendas n 2s 1 a 5, 11, 13, 14 a 17,
19,21 a 23,25 a 29 e 31 a33 e da Subemenda flQ 1 à Emenda n 2 1;
votação das Emendas n 2s 6 a 10, 12, 18, 20, 24 e 30; rejeição -
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.196/2005; aprovação
na forma do vencido em 1 2 turno - Discussão, em 2 9 turno, do Projeto
de Lei flQ 2.920/2006; discurso do Deputado Weliton Prado;
apresentação da Emenda n 2 1; não-recebimento de emendas do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2); encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n2
1; rejeição - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n 9 3.006/2006;
aprovação - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.005/2004,
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n Q 1, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas ns 3 a 8; aprovação;
votação das Emendas n 2s 1 e 2; rejeição - Discussão, em 1 9 turno, do
Projeto de Lei n2 2.363/2005; aprovação na forma do Substitutivo n2
1 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n9 2.413/2005;
aprovação - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2 2.541/2005;
aprovação com a Emenda n 2 1 - Encerramento.

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

Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende -
Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - irani Barbosa - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel
Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Mala.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h10min, a lista de

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

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 2-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 0 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, em sua 1 4 Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação do nome da Profa. Avani Avelar Xavier

Lanza para membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai renovar a
votação da indicação. Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô
Moraes, solicitando o adiamento da votação da indicação. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação do nome da Profa. Arminda Rosa Rodrigues da Mana
Machado para membro do Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em votação. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando o
adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação do nome da Profa. Angela Imaculada Loureiro de Freitas
Dalben para membro do Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em votação. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando o
adiamento da votação da indicação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Indicação do nome do Prof. Francisco César Sá Barreto para

membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela aprovação do nome. Em votação. Vem à Mesa
requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando o adiamento da
votação da indicação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Indicação do nome do Prof. Faiçal David Freire Chequer para
membro do Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela aprovação do nome. Em votação. Vem à Mesa
requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando o adiamento da
votação da indicação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase, a

Presidência passa à 2 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

n 1 3.133/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n Q 13/2006, concedido à Empresa
Barbosa & Cia. Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 3.134/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 2 14/2006, concedido à Empresa Frisa Frigorífico Rio
Doce S.A. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.135/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n 9 16/2006, concedido à Empresa Sadia S.A. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.136/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n2 18/2006, concedido à Empresa Frigorífico Nossa
Senhora da Saúde Ltda. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 1.596/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo, que dispõe sobre orientação de segurança aos
passageiros de transporte coletivo intermunicipal. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n 2 1, que apresentou. As Comissões de Transporte e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n 9 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação
da Emenda n 2 1. Em votação, o Substitutivo n 2 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12
turno, o Projeto de Lei n 2 1.596/2004 na forma do Substitutivo n 2 1,
com a Emenda n 9 1. A Comissão de Transporte.

Votação, em 12 turno, do Projeto de Lei n2 2.916/2006, do
Governador do Estado, que modifica a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, cria cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na administração
direta do Poder Executivo, e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto com as Emendas
n 2s 1 a 5, que apresentou. A Comissão de Administração Pública,
opinou pela aprovação do projeto com a Subemenda n 2 1, que
apresentou, à Emenda n2 1, e com as Emendas n2s 2 a 5, todas da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n 2s 2 a 5, da Comissão
de Justiça, e com a Subemenda n 2 1, da Comissão de Administração
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Pública, à Emenda n 2 1, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública que
opina pela aprovação do Substitutivo n 2 1, que apresenta, e pela
rejeição das Emendas n2s 6 a 10, 12, 18, 20, 24 e 30, ficando
prejudicadas as Emendas n2s 1 a 5, da Comissão de Justiça, a
Subemenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública, e as
Emendas n2s 11, 13, 14 a 17, 19, 21 a 23, 25 a 29 e 31 a 33. A
Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem n 2 591/2006,
publicada em 19/5/2006, serão arquivadas nos termos do inciso IV do
art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n 9 1, salvo
emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo n 9 1, ficam prejudicadas as Emendas n2s
1 aS, 11, 13, 14a17, 19,21 a23,25a29e31 a 33 e a Subemenda
n 1 à Emenda n 9 1. Em votação, as Emendas n 2s 6 a 10, 12, 18, 20,
24 e 30. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,
em to turno, o Projeto de Lei n 2 2.916/2006 na forma do Substitutivo
n 2 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.196/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Monte Santo de Minas os imóveis 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 22
turno, o Projeto de Lei n 2 2.196/2005 na forma do vencido em l Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n2 2.920/2006, do
Governador do Estado, que altera o art. 8 Q da Lei n 9.266, de 18/9/86,
e o Anexo XLII da Lei Delegada n 2 39, de 3/4/98. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Presidência
informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do
Estado por meio da Mensagem n 2 56112006, publicada em 8/4/2006,
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será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento
Interno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, encaminho
favoravelmente ao Projeto n 2 2.920/2006, que reajusta o valor da
gratificação de horas-vôo devida aos ocupantes dos cargos de 1Q-
Oficial de Aeronave, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e
Comandante de Avião e Jato. Quero aproveitar para, mais uma vez,
fazer uma cobrança ao Governador. Não podemos nos esquecer de
que, nos pleitos eleitorais, os candidatos a todos os níveis sempre
definem a educação como prioridade, mas, depois de eleitos, não
assumem o compromisso com a educação. Prometem a valorização
dos servidores, mas um dos menores pisos salariais de todos os
Estados da Federação é o de Minas Gerais. Se compararmos os
salários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais com os dos
Tribunais de Contas de outros Estados, veremos que são menores. O
salário-base dos servidores das áreas de segurança pública e de
educação do nosso Estado é menor que o salário mínimo.

Encaminho favoravelmente à aprovação desse projeto, que garante
a gratificação para os Comandantes, Pilotos de Avião e de Helicóptero
e aproveito para fazer uma cobrança ao Governador. Está previsto na
Constituição do Estado e na Constituição Federal o auxílio-
periculosidade para os policiais militares e civis, para o Corpo de
Bombeiros e para os Agentes Penitenciários. Infelizmente, até hoje o
Governador não enviou o projeto a esta Casa. Como estamos em ano
eleitoral, só pode haver mudança na remuneração até o dia 30 de
junho; caso contrário, ficará para o ano que vem.

Aproveito este momento para encaminhar favoravelmente ao Projeto
n2 2.920/2006 e fazer uma cobrança para que o governo do Estado
assuma um compromisso para com os servidores, que são os
responsáveis por tocar a máquina pública.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 9 1 AO PROJETO DE LEI M 2.920/2006

Dê-se ao dispositivo abaixo a seguinte redação:
"Art. 2 - O Anexo XLII da Lei Delegada & 39, de 3 de abril de 1998,

passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.

rs
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(...)
.. A tabela referente ao Anexo XLII (a que se referem os arts. 10 e

13 da Lei Delegada & 39, de 3 de abril de 1998) foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 27.5.2006.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2006.
Rêmolo Aloise
- A Mesa, nos termos do inciso 1 do art. 228 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes emendas:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 2 2.920/2005

Emenda
Suprima-se o inciso 1 do art. (Y), renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva

Emenda
Dê-se ao art. ... a seguinte redação:
Art. ... - Em decorrência das incorporações de que trata o art. (Y)

ficam extintas as seguintes vantagens:
- o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei

n 2 11.711, de 23 de dezembro de 1994;
II - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia - de

que trata o art. 2 Q da Lei Delegada n 2 46, de 28 de julho de 2000.
Sala das Comissões, de abril de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentada ao projeto uma emenda, do Deputado
Rêmolo Aloise, que recebeu o n Q 1, e que, nos termos do § 4Q do art.
189 do Regimento Interno, será votada independentemente de
parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de
Lei n2 2.920/2006 na sua forma original. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 3.006/2006, do Tribunal
de Contas, que reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de
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Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n Q 2.005/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a incorporação de parcela
da Gratificação de Estímulo à Produtividade Individual - Gepi - aos
valores dos vencimentos dos cargos de que trata a Lei n 2 6.762, de
23/12/75, e sobre o adicional por tempo de serviço concedido nos
termos da legislação vigente, entre 4/6/98 e a data de publicação da
Emenda à Constituição Estadual n 2 57, de 2003, incidente sobre a
Gepi. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto e pela rejeição
das Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n9
1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n 2s 1 e 2, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 1, da Comissão
do Trabalho, com as Emendas n2s 3 a 8, que apresenta, e pela
rejeição das Emendas n 2s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que o substitutivo
encaminhado pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem n2
583/2006, publicada em 11/5/2006, será arquivado nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo
n 2 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Em votação,
as Emendas n 2s 3 a 8. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Aprovadas. Em votação,
as Emendas n2s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Rejeitadas. Está,
portanto, aprovado, em l Q turno, o Projeto de Lei n Q 2.005/2004 na
forma do Substitutivo n 2 1, com as Emendas ns 3 a 8. A Comissão de
Administração Pública.
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Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei n 2 2.363/2005, da
Deputada Lúcia Pacífico, que regulamenta informações e documentos
a serem fornecidos ao consumidor na hipótese de negativa total ou
parcial de cobertura por operadora de plano de assistência à saúde. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 2 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
& 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n Q 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.). Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 2.363/2005 na forma do Substitutivo
ng 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei & 2.413/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. 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 Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 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 Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n2 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n 9 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 12 turno, o Projeto de
Lei n 2 2.541/2005 com a Emenda n 2 1.

Encerramento

v---v
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 Sê LEGISLATURA, EM 18/5/2006
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Leonídio Bouças e
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Jô Moraes e o Deputado Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
situação dos professores designados da Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e a discutir e votar proposições da Comissão.
A Presidência interrompe a 1 4 Pane da reunião para ouvir os Srs.
Otaviano Marcondes Helene, Professor efetivo do Instituto de Física
da USP; Márcio Antônio de Oliveira, do Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior e a Sra. Afrodite Aguiar
Pinter Cardoso, Professora designada, orientadora de projeto de
pesquisa, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate,
passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2 4 Fase da 22 Pane (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

rs



1402

ns 2.458/2005 (relator: Deputado Doutor Viana); 2.951/2006 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 3.024/2006 (relator: Deputado Paulo
Piau); 3.076/2006 (relator: Deputado Weliton Prado); 3.080/2006
(relatora: Deputada Ana Maria Resende); 3.152/2006 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 3.159/2006 (relator: Deputado Doutor
Viana), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns
6.559, 6.564, 6.565 e 6.570/2006 . Passa-se à 3? Fase da 2a Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana, em
que solicita seja encaminhado apelo ao Governador do Estado, com
vistas à imediata suspensão da publicação do edital do concurso
público para preenchimento de cargos de professor na Uemg,
mantendo em exercício os atuais ocupantes designados para os
referidos cargos, até que sejam solucionadas as questões jurídico-
legais que envolvem a situação funcional dos mesmos; Elmiro
Nascimento, em que solicita realização de reunião desta Comissão
com a finalidade de debater a situação de fato e de direito em que se
encontra a Uemg, notadamente, no que se refere ao cumprimento de
dispositivos constitucionais e legais; e Doutor Viana e Paulo Piau e da
Deputada Jô Moraes, em que solicitam seja encaminhado ao
Procurador-Geral de Justiça, pedido para que seja formalizado Termo
de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público Estadual e a
Uemg, com vistas a solucionar as questões jurídico-legais que
envolvem a situação funcional dos professores designados e a
implantação e funcionamento da referida Universidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2006.
Doutor Viana - Weliton Prado - Le pnídio Bouças. -

ATA DA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Laudeilno Augusto, João Leite e Sávio Souza Cruz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3 1 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, solicitando as seguintes informações: qual o número de
cães recolhidos pelo Centro de Combate a Zoonoses, nos últimos
cinco anos, portadores de leishmaniose, qual a despesa realizada,
nos últimos cinco anos, com exames e diagnósticos de leishmaniose
em animais e quais as providências já adotadas para a implantação
dos centros regionais de esterilização de animais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo.

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

3.071/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ló Maia, a proposição em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Itapagipe - Consepi -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/3/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme

Wàk
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determinam os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.
Fundamentação

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 9 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n Q 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 35 que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades afins; e no art. 39 que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.071/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

3.10912006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar a denominação de Rodovia Otacílio Bonamichi ao
trecho da Rodovia MG-295 que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 31/3/2006, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados federados, o Distrito Federal
e os Municípios, dotados todos de autonomias política, administrativa

rÀ
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e financeira, desfrutando competência legislativa própria, respeitados
os limites constitucionais.

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

Quanto ao Estado federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1 ° art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado federado. Com efeito, foi editada a Lei n°13.408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou ao
Ministério Público, sendo perfeitamente legal a apresentação do
projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento vigente.

Ressalte-se que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG se manifestou
favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que
o referido segmento não possui denominação oficial.

La
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Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°3.109/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.214/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã Raimunda
Marques, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1 2 da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 10 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas;
e no art. 34 que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere sediada no
Município de Curvelo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.214/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo
Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.237/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei n2
3.23712006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lions
Clube de Carmo do Paranaíba Maurício Rios, com sede nesse
Município.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 27/4/2006, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o
ai. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei & 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o § 2 2 do art. 86 do seu estatuto determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, e o ai. 90 prevê a não-
remuneração dos seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei & 3.237/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.245/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Neider Moreira, tem por
objetivo seja declarado de utilidade pública o Projeto Vida, com sede
no Município de Três Corações.

Após sua publicação no 'Diário do Legislativo", ocorrida em
28/4/2006, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, 111, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Lei n 2 12.972, de 1998, alterada pela Lei n2

15.430, de 2005, que disciplina a matéria, são requisitos para que as
entidades filantrópicas possam ser declaradas de utilidade pública no
âmbito estadual: sejam dotadas de personalidade jurídica; estejam em
regular funcionamento no Estado há mais de um ano; os cargos de
sua direção não sejam remunerados; os seus Diretores sejam
pessoas reconhecidamente idôneas.

Cumpre esclarecer que tais exigências foram atendidas no caso,
não havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 34, parágrafo único, e 35,
do estatuto da instituição, guardando coerência com a natureza do
seu trabalho, prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela
dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e
que os seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remunerados
pelas suas atividades, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros ou
dividendos de qualquer natureza.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.245/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.246/2006
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Distrito de São Gonçalo e Região, com sede no
Município de Botelhas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 42 de seu estatuto determina que, no caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública, e o art. 45 determina que a instituição não
remunerará nem concederá vantagem ou benefício, por qualquer
forma ou título, a seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. l Q da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.246/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.247/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em tela tem por

rÀ'
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objetivo declarar de utilidade pública a Federação das Associações
Comunitárias do Município de Contagem - Facmuc -' com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 29/4/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. jQ da Lei n 12.972, de 1996, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 25 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros bem como as dos
associados serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 29 que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 1 3.247/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.257/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei n

3.257/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche

rÃ"
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Comunitária Criança Esperança, com sede no Município de Betim.
Publicada a matéria no "Diária do Legislativo", em 4/5/2006, vem a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitas pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na art. l
da Lei n Q 12.972, de 1998, modificado pela Lei n 2 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 32 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n2 3.257/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Gustavo Corrêa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.262/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Manos Fernandes, o Projeto de Lei &

3.26212006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche
StelIa Maris - CSM -, com sede no Município de Nova Ponte.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 5/5/2006, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

rs
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Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 29 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.262/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.040/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n 2 3.040/2006, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
proíbe a operação de aeroportos no perímetro urbano, num raio de
7km a partir do centro da cidade, nos Municípios com mais de imilhão
de habitantes do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/3/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a,
Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposta, embora meritória, versa sobre matéria da competência

administrativa e legislativa da União, ao proibir a operação de
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aeroportos no perímetro urbano, num raio de 7km a partir do centro,
nas cidades mineiras com mais de 1 milhão de habitantes.

A esse respeito, dispõem a alínea "c" do inciso XII do art. 21 e o
inciso XI do art. 22 da Constituição da República:

"Art. 21 - Compete à União:
- ( ... )

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:

a) ( ... )
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura

aeroportuária;".
"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - trânsito e transporte;".
Observa-se, com efeito, que o transporte aéreo compete ao poder

público federal, razão pela qual deve a União não só prestar o serviço,
mas também, em igual medida, estabelecer as normas que dispõem
sobre o seu funcionamento, o que inclui, entre outras coisas, a
definição dos critérios normativos para que a atividade seja
desempenhada com segurança.

Se a União, titular do serviço, ficar submetida às regras estaduais
para desempenhar suas missões constitucionais, restará ferido o
princípio da autonomia política das unidades federativas, expresso no
art. 18 da Constituição da República. A Constituição assegura
autonomia aos entes políticos da Federação para que executem
serviços próprios segundo normas por eles mesmos definidas.

Sendo os aeroportos o ponto de partida e de chegada das
aeronaves, a exemplo das rodoviárias no que tange ao transporte
terrestre, somente a União pode fixar normas sobre a sua localização.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n Q 3.040/2006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N93.182/2006

ai
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e
entidades e organizações de assistência social, para a execução de
ações no âmbito da política de assistência social".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2006, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,
os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a celebração de convênios

entre o Poder Executivo e entidades e organizações de assistência
social visando à execução de ações nesse campo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto vem em momento
particularmente importante para a política de assistência social no
Estado, uma vez que, em 15/7/2005, o Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS -' por meio da Resolução n° 130, aprovou a
Norma Operacional Básica da Assistência Social - Nob-Suas -, que
consagra os eixos estruturantes para a realização do pacto a ser
efetivado entre os três entes da Federação e as instâncias de
articulação, pactuação e deliberação, visando à implementação e
consolidação do Sistema único de Assistência Social - Suas - no
Brasil.

Conforme se depreende da análise da proposição, percebe-se a
pretensão de traçar diretrizes e estabelecer parâmetros gerais para a
celebração dos referidos convênios no Estado. A esse respeito, faz-se
necessário tecer algumas considerações, nos limites da competência
desta Comissão.

A Constituição Federal, no título que trata da ordem social, dedicou
todo um capítulo à seguridade social, disciplinando a matéria nos arts.
194 a 204. Nos termos do primeiro, "a seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
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da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social". Note-se que a assistência social
integra o tripé da seguridade social, que foi constitucionalmente
subdividida em normas sobre a saúde, a previdência e a assistência
social.

A competência para legislar sobre seguridade social é privativa da
União, nos termos do art. 22, XXIII, da Constituição Federal. A esse
respeito, importa esclarecer que, segundo o art. 204, 1, da Carta
Magna, as ações governamentais, no que toca à assistência social,
serão organizadas com base na descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e a execução dos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social.

A União, fazendo uso de sua competência constitucional, editou, em
7112/93, a Lei Federal n° 8.742, mais conhecida como Lei Orgânica da
Assistência Social - Loas. Tal norma traça as diretrizes da política
nacional, a serem seguidas por todos os entes federados, e
determina, expressamente, em seu art. 11, que as ações de
assistência social nas três esferas de governo sejam realizadas de
forma articulada, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios a coordenação e a execução dos programas, em suas
respectivas áreas.

Percebe-se, assim, que ao Estado compete a execução das políticas
de assistência social, podendo ele legislar para organizar a sua
atuação nesse campo, observada a legislação federal. Atento a essa
competência, o legislador mineiro editou a Lei n° 12.262, de 1996, que
dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social e cria o
Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas.

Dessa maneira, não nos afigura razoável a afirmação de que o
Estado não tem competência para legislar sobre assistência social.
Ademais, tal tese não encontra respaldo ao se proceder a uma
interpretação sistemática da Constituição Federal. Nesse sentido,
cumpre-nos transcrever o art. 203 da Carta Magna:

"Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
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tem por objetivos:
- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à

velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei".

O Estado pode legislar sobre as matérias que a Constituição Federal
lhe reservou explicitamente, como, por exemplo, proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência e proteção à
infância e à juventude, conforme preceituam os incisos XIV e XV do
art. 24.

Nessa perspectiva, entendemos que não existe óbice constitucional
à tramitação da matéria. Ademais, trata-se de normas relativas à
celebração de convênios entre o Estado e entidades e organizações
de assistência social para a execução de ações nesse campo.

A esse respeito, é importante esclarecer que o projeto não contém
uma autorização para que o Poder Executivo firme convênio com as
referidas entidades, mas estabelece diretrizes e parâmetros gerais
para a celebração dos convênios.

De fato, conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta
Comissão, o Poder Legislativo não tem competência para editar
norma autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez que a
celebração de convênio é atividade de caráter eminentemente
administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Nesse
sentido, dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete
privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio com
entidade de direito público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165, publicada
no "Diário da Justiça" de 26/9/97, decidiu que o Executivo não
necessita da autorização do Legislativo para firmar convênios,
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suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, o qual determinava que competia à Assembléia Legislativa
'autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias
subseqüentes à sua celebração".

Entretanto, nada impede que o legislador edite norma que contenha
diretrizes para a celebração de convênios no âmbito do Estado.

A Lei Orgânica da Assistência Social já previu, em seu art. 10, a
possibilidade de celebração de convênio entre os entes federados e
as entidades de organização social, estabelecendo que "a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios
com entidades e organizações de assistência social, em conformidade
com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos". E, em seu
art. 30, preceitua que consideram-se entidades e organizações de
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por
aquela lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.

Em já consagrada conceituação, Hely Lopes Meirelles define
convênios como "acordos firmados por entidades públicas de qualquer
espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a realização
de objetivos de interesse comum dos partícipes" ("Direito
Administrativo Brasileiro", 26a edição, p. 377).

Na lição de Marçal Justen Filho, rigorosamente, a categoria do
contrato administrativo abrange até mesmo a figura do convênio, que
se sujeita a regime jurídico próprio. Em suas palavras, "o convênio
consiste numa avença em que dois ou mais sujeitos, sendo ao menos
um deles integrante da Administração Pública, comprometem-se a
atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de
interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A característica do
convênio reside na ausência de interesse especulativo de todas as
partes, que atuam harmonicamente para o bem comum" ("Curso de
Direito Administrativo", p. 286). Assim, vale ressaltar que o convênio
está disciplinado, de modo genérico, no art. 116 da Lei Federal n°
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8.666, de 21/6/93.
Essa lei institui normas gerais sobre licitação e contratação

administrativa, decorrendo diretamente do art. 22, XXVII, da
Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente à União
legislar sobre 'normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedade de economia mista, nos termos do ai. 173, § 1°, 1W'.

Note-se que a Constituição Federal reserva à União a competência
privativa para editar normas gerais sobre licitação e contratação
administrativa em todas as suas modalidades. Isso significa que o
Estado tem competência legislativa específica para disciplinar a
matéria, podendo, assim, suplementar a legislação federal para
atender às suas peculiaridades.

O projeto em exame, ao pretender disciplinar especificamente a
celebração de convênios na área da assistência social no Estado, sem
perder de vista a legislação federal pertinente, destinada a veicular
normas gerais, notadamente o art. 116 da Lei Federal n° 8.666, traduz
a vontade constitucional. Assim, vale lembrar que o legislador mineiro
já editou norma semelhante: a Lei n° 15.299, de 9/8/2004, que dispõe
sobre a realização de convênio entre o Estado e as Associações de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs.

E também importante esclarecer que, ao estabelecer diretrizes e
parâmetros gerais, a serem observados na celebração dos convênios,
o legislador não desrespeita o princípio da separação e independência
dos Poderes, por não invadir a seara de competência do Executivo e
eliminar toda e qualquer liberdade deste Poder. Assim, cabe ao Poder
Executivo decidir, segundo a sua discricionariedade, balizada por
critérios de oportunidade e conveniência, a respeito da celebração ou
não de convênios, os quais, uma vez celebrados, deverão observar os
parâmetros gerais, traçados pela legislação vigente.

A respeito deste ponto, convém ainda ressaltar que a Lei n° 12.262,
de 1996, determina que compete ao Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - aprovar os critérios para a celebração dos
contratos ou convênios entre os órgãos governamentais e não
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governamentais na área da assistência social. Daí se extrai que existe
órgão técnico na estrutura organizacional do Poder Executivo
encarregado da aprovação de critérios específicos para a celebração
de convênios na área da assistência social. Isso, no entanto, como já
foi enfatizado, não impede que o legislador estabeleça diretrizes e
parâmetros gerais. Com efeito, resguarda-se a margem de liberdade
do Executivo a fim de que integre, a seu critério, a norma jurídica
diante dos casos concretos.

Dessa maneira, à luz da fundamentação apresentada, entendemos
que não existem óbices de natureza jurídica, constitucional e legal à
tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, com vistas a adequar a
proposição à técnica legislativa e a suprimir o alto grau de
detalhamento de algumas questões, o que não se coaduna com a
natureza da disciplina que se pretende instituir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelajuridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.182/2006 na
forma do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO M 1
Dispõe sobre a celebração de convênios entre o Estado e entidades

e organizações de assistência social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Poder Executivo poderá celebrar convênios com

entidades e organizações de assistência social para a realização de
ações na área da assistência social, em conformidade com o Plano
Estadual de Assistência Social aprovado pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas -, observada a legislação pertinente e o
disposto nesta lei.

§ 1° - Consideram-se entidades e organizações de assistência
social, para os fins desta lei, aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos destinatários das ações
assistenciais, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
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sócios ou associados, Conselheiros, Diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.

Art. 2° - As ações de que trata o "caput" do art. 1° desta lei têm por
objetivos primordiais:

- o amparo à criança e ao adolescente carente;
II - o amparo ao idoso carente;
III - o amparo à pessoa portadora de deficiência, a promoção de sua

habilitação profissional e de sua integração à vida comunitária e ao
mercado de trabalho;

IV - o amparo à família carente e a promoção da integração de seus
membros ao mercado de trabalho.

Art. 3° - A celebração e execução dos convênios de que trata esta lei
regem-se pelas seguintes diretrizes:

- primazia do atendimento às necessidades sociais;
II - eficiência na execução das ações assistenciais e no emprego

dos recursos públicos;
III - qualidade na prestação dos serviços;
IV - respeito aos direitos dos destinatários das ações, sendo vedada

a comprovação vexatória de necessidade;
V - respeito aos direitos dos agentes privados responsáveis pelas

ações;
VI - igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem

discriminação de qualquer natureza;
VII - responsabilidades social e fiscal;
VIII - divulgação ampla das ações assistenciais, bem como dos

recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para sua
concessão;

IX - complementaridade entre poder público e entidades e
organizações de assistência social.

Art. 4° - Para firmar convênio com o Poder Executivo, nos termos
desta lei, a entidade deverá:

- estar cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município em que for registrada ou no Conselho Estadual de
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Assistência Social - Ceas -, quando for o caso;
II - estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos

recebidos em decorrência de contrato, convênio ou outro instrumento
congênere, junto ao órgão ou entidade competente;

III - apresentar plano de trabalho, que deverá ser aprovado pelo
Ceas.

AI. 50 - O plano de trabalho proposto pela entidade deverá conter as
seguintes informações, entre outras a critério do Ceas:

- razões que justifiquem a celebração do convênio;
II - descrição completa do objeto a ser executado;
III - descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e

quantitativamente;
IV - cronograma de execução do objeto;
V - cronograma de desembolso;
VI - plano de aplicação dos recursos financeiros.
Art. 60 - São cláusulas essenciais do termo de convênio firmado

entre o Poder Executivo e as entidades de que trata esta lei:
- a do objeto, que conterá a especificação do plano de trabalho

proposto pela entidade;
II - a de estipulação das metas a serem atingidas e do cronograma;
III - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu

cumprimento;
IV - a que estabelece os direitos, as responsabilidades e as

obrigações das partes signatárias.
Art. 70 - São deveres da entidade conveniada:

- aplicar os recursos em conformidade com o plano aprovado pelo
Ceas;

II - prestar contas ao Ceas da aplicação dos recursos recebidos;
III - divulgar, na comunidade, os valores dos recursos recebidos e a

prestação de contas de sua aplicação, com periodicidade não superior
a seis meses.

Art. 8° - São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos
convênios de que trata esta lei:

- o repasse de recursos, nos termos ajustados;
II - a atuação complementar e solidária;
III - a fiscalização e o acompanhamento da gestão dos recursos,
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bem como do desempenho da entidade e dos ganhos sociais.
Art. 90 - É vedada a transferência de recursos públicos para a

execução de convênio de que trata esta lei antes da aprovação do
plano de trabalho pelo Ceas, da assinatura do termo de convênio
pelas partes e da publicação do extrato do termo de convênio no
órgão oficial do Estado.

Art. 10 - O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos
convênios que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos e
aos convênios que não impliquem repasse de recursos públicos.

Art. 11 - Aplica-se à celebração dos convênios de que trata esta lei a
legislação estadual e federal pertinente, especialmente a Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Corrêa - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.25212006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 571/2006, 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 Alfenas o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/5/2006 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 Alfenas um
imóvel constituído de terreno com área de 10.000M2, incorporado ao
patrimônio do Estado em 1951 por doação do mesmo Município, para
a construção de uma unidade escolar. No local funcionou a Escola
Estadual do Bairro São Tomé, depois municipalizada com o mesmo
nome e hoje desativada.
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Estando o imóvel ocioso, pleiteia agora a administração municipal
aproveitá-lo para a construção do Núcleo Municipal de Educação
Ambiental, projeto só viável com a sua transferência ao patrimônio
municipal.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
1, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado. Essa
exigência está plenamente atendida, de acordo com a finalidade
expressa no parágrafo único do art. 1 do projeto, a citada construção
do Núcleo de Educação Ambiental.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 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.

A proposição não apresenta, pois, óbice à sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.252/2006,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.253/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n 9 573/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 3.253/2006, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco de Paula o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/5/2006 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la



1424

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para Município, o qual se constitui de terreno com área de
10.100,00m 2, localizado no lugar denominado Mata do Cintra,
Município de São Francisco de Paula, registrado sob o n 9 18.454, a
Is. 12 do Livro 3-V, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Oliveira, incorporado ao patrimônio do Estado em 1955 por doação
de particulares.

No local funcionou durante anos a Escola Estadual Mata do Cintra,
que, após a sua municipalização, teve o respectivo imóvel cedido
àquele Município, que ali mantém atividades diversas, todas ligadas
aos setores educacional, cultural e social.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Carta mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Pretende-se, com a apresentação do projeto em exame, em
atendimento ao Executivo local, destinar a referida área à implantação
de um centro comunitário de múltiplo uso, ampliando dessa forma a
sua utilização, medida viável somente com a incorporação do imóvel
ao patrimônio municipal. Tal finalidade, condicionante da doação, está
formalizada no parágrafo único do art. 1 2 do projeto, o que vem
atender ao interesse da coletividade.

Mesmo sendo o bem transferido a outro entre da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no presente
caso, está prevista no art. 2 9 do projeto, que estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio da entidade doadora se, no prazo avençado, não
lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n Q 3.25312006.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.791/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Mesquita o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10111/2005 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188 do Regimento
Interno.

Em 20/9/2005, a relatoria baixou a matéria em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse
sobre a pretendida alienação.

Atendido o pedido de diligência, por intermédio da Nota Técnica n2
6012005, passamos a exarar o parecer.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se faça transferência da titularidade
de bem público ao patrimônio do Município de Mesquita, o qual se
constitui de terreno com área de 2.270m 2, doado ao Estado por aquele
Município, em 1981, sem que fosse imposto, contudo, no instrumento
público de doação, nenhum encargo ao donatário.

Ressalte-se que o projeto não contém cláusula de destinação do
imóvel, embora o Prefeito Municipal de Mesquita tenha informado, em
ofício dirigido ao autor da matéria e datado de 19/10/2005, que
pretende utilizá-lo para a construção da sede da administração
municipal.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o estatuído no art. 18 da
Constituição mineira, é necessária a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos.

No plano intraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n P 8.666, de
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1993 - que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública -,
acrescenta a exigência de que, para a transferência de tais bens, a
citada autorização esteja subordinada ao atendimento do interesse
público.

Importa esclarecer que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por
intermédio da citada nota técnica, declarou-se contrária à pretendida
transferência de domínio, tendo em vista que a Polícia Civil do Estado,
órgão ao qual o imóvel se encontra vinculado, tem projetos para a sua
utilização. Assim, será mais bem atendido o interesse coletivo, pré-
requisito para transferência de bem público.

Esse posicionamento contrário à doação não pode ser
desconsiderado, pois a proposição sob análise tem caráter
meramente autorizativo, uma vez que a alienação de bem público é
ato reservado ao Governador do Estado, conforme dispõe o art. 90,
inciso XIV, da Carta Estadual.

Com efeito, esses dispositivos atribuem ao Chefe do Executivo a
competência privativa de dispor sobre a organização e a atividade
desse Poder. Disso decorre que, se porventura a proposição em
exame vier a tornar-se lei, aquela autoridade, por dispor de poder
discricionário na tomada de ações administrativas, poderá adotar ou
não a medida nela consubstanciada. E, diante da manifestação da
referida Secretaria de Estado, feita em seu nome, certamente ele não
a adotará, e, conseqüentemente, a futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, entendemos que dar
prosseguimento à tramitação do projeto de lei em apreciação constitui
ato que contraria o princípio da razoabilidade, de que se deve revestir
a norma jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela anturidicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n 2 2.791/2005.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.643/2005
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.643/2005, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro
Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba - Cefet-RP - o imóvel
que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao
vencido no 1 °turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.643/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Federal de Educação

Tecnológica de Rio Pomba - Cefet-RP - o imóvel que especifica e
altera a Lei n° 15.178, de 16 junho de 2004, que define os limites de
conservação da serra da Piedade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Federal

de Educação Tecnológica de Rio Pomba - Cefet-RP - terreno com
área de 71.136m 2 (setenta e um mil cento e trinta e seis metros
quadrados), situado na Rua José Virgílio, na localidade denominada
Pastinho, no Município de Lima Duarte, a ser desmembrado de área
composta por 127.380,50m 2 (cento e vinte e sete mil trezentos e
oitenta vírgula cinqüenta metros quadrados), registrada sob o n°
10.374, a tis. 127 do Livro 3-El, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Lima Duarte.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção e ao funcionamento de uma Unidade
Descentralizada de Ensino - Uned - do Cefet-RP, no Município de
Lima Duarte.

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° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 15.178, de 16 de
junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

rÂl
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"Art. 1°- ( ... )
Parágrafo único - As coordenadas a que se refere o "caput" deste

artigo delimitam uma área de 1 .947,49ha (um mil novecentos e
quarenta e sete vírgula quarenta e nove hectares) e um perímetro de
29.316,31m (vinte e nove mil trezentos e dezesseis vírgula trinta e um
metros).".

Art. 40 - O Anexo da Lei n° 15.178, de 2004, passa a vigorar na
forma do Anexo desta lei.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2006.
Vanessa Lucas, Presidente - Edson Rezende, relator - Marlos

Fernandes.
ANEXO

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°..., de ... de ... de 2006)
* A tabela referente ao ANEXO (a que se refere o art. 1° da Lei nc

15.178, de 16 e junho de 2004) foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 27.5.2006.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 9 6.607/2006
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, por meio da proposição

em exame, solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam - pedido de "cópia de inteiro teor do processo de
licenciamento ambiental do Aterro Sanitário de Belo Horizonte, do
Parque Francisco Lins do Rego, construído com resíduos sólidos
sobre a Lagoa da Pampulha e do aterro sanitário construído pela
empresa Queiroz Galvão, no Município de Sabará, com as suas
respectivas licenças ambientais em vigência".

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/5/2006 e
encaminhada à Mesa da Assembléia, a fim de receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
No tocante à iniciativa, a proposição em tela ampara-se na

Constituição Estadual, cujo § 32 do art. 54 confere à Assembléia
Legislativa a competência de encaminhar pedido de informação a

rÀ



1429

dirigente de entidade da administração indireta. De acordo com o
mesmo dispositivo, a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A matéria em causa está sujeita a controle e fiscalização da
Assembléia, pois a Feam é entidade da administração indireta,
vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e tem como atribuições, entre outras, a
responsabilidade pelo licenciamento e pela fiscalização ambiental das
atividades de mineração no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Além disso, a Comissão Especial dos Resíduos Sólidos, autora do
requerimento, foi instalada para, no prazo de 60 dias, discutir e
debater o gerenciamento de resíduos sólidos e de todos os aspectos
que possam se relacionar ao tema "lixo" no Estado de Minas Gerais.

Daí a necessidade de que ela tenha acesso à documentação
solicitada, para então poder emitir juízo sobre o assunto e tomar as
providências que julgar necessárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n

6.607/2006.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de maio de 2006.
Mauri Torres, Presidente - Fábio Avelar, relator - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro
Nascimento.

EMENDA N 9 1 AO PROJETO DE LEI N 2 3.255/2006
Acrescente-se onde convier:

- destina-se o valor de R$1102.000,00 (cento e dois mil reais) à
Rede SOS Racismo de Minas Gerais, para formação de um corpo
técnico de psicólogos e advogados para atendimento à comunidade
discriminada, capacitação e treinamento acadêmicos em direito e o
fomento de seminários para a conscientização de funcionários e
particulares visando à eliminação da violação dos direitos humanos no
Estado.".

Sala das Comissões, 23 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Esta proposta de emenda é uma solicitação de Rede
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SOS Racismo no Estado, que pleiteia ampliar sua área de atuação no
Estado, seja no atendimento àtomunidade discriminada, no fomento
de seminários, na capacitação e treinamento de acadêmicos em
direito e na formação de um corpo técnico de psicólogos e advogados.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2006

ATAS
ATA DA 15 9 REUNIÃO ESPECIAL DA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 25/5/2006
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da
Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Palavras do
Sr. José Elcio Santos Monteze - Entrega de placa - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Arlen Santiago - Bilac Pinto - Dilzon Meio - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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 das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Bilac Pinto, 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Paulo Raiva, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; José Elcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -; Coronel Evandro
Barthoiomei Vidai, representando o Comandante da 4 Região Militar
e 4 Divisão de Exército, General João Roberto de Oliveira; Paulo
Roberto Takahashi, Superintendente da Sudecap, representando o
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; Vereador
Anselmo José Domingos, representando o Presidente em exercício da
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Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Tarcísio Caixeta;
Conselheiro Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas
de Minas Gerais; Tenente Clever da Silva Corrêa, representando o
Comandante do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa -
Rama - LS -, Coronel-Aviador Manoel Antônio Barreira; Coronel PM
Reinaldo Martins, Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar de
Minas Gerais; Luiz Augusto de Barros, Presidente do Sicepot-MG,
representando o Presidente da Fiemg, Robson Andrade; e Deputado
Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Fernando

Antônio Costa Jannotti, Secretário Adjunto da Secretária de Estado de
Transportes e Obras Públicas; Márcio Damazio Trindade, Presidente
da Sociedade Mineira de Engenheiros; Sebastião Comes, Prefeito
Municipal de Oliveira Fortes; Júlio Cézar Galante Ariz, Delegado-Geral
de Polícia Civil; José Darcy Teixeira, Prefeito Municipal de Minduri;
Eujácio Antônio, do jornal "Edição do Brasil"; Gustavo César Oliveira,
Diretor da revista "Encontro"; Vereadora Marília Fonseca Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo; Adolfo
Garrido, Presidente do Sintder; Maximiliano Martins Hermento,
Diretor-Presidente da Ciee-MG; Waltair Vasconcelos, Superintendente
Adjunto da Polícia Rodoviária Federal; Antônio Caram Filho,
Presidente do lpsemg; Jamil Habib Curi, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros; ex-Deputado e Prefeito
Municipal de Monte Carmelo, Ajalmar Silva; Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais, Eduardo Bernis; José Amadeu Nanayosk
Tavares, Diretor de Engenharia do DER-MG; Agnaldo Mascarenhas
Diniz, Chefe de Gabinete do Secretário Paulo Paiva, e Carlos de
Oliveira Sobrinho, Diretor da Copasa-MG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
pelo transcurso de seus 60 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
0 locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
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será executado pelo coral do DER-MG Vozes na Estrada, sob a
regência do maestro Marco Antônio Drumond.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Arlen Santiago

Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Dilzon Meio, que preside
esta reunião, representando o Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas, Ministro Paulo Paiva, que,
neste ato, também representa o Governador do Estado de Minas
Gerais, - Dr. Aécio Neves; Diretor-Geral do DER-MG, caríssimo Eng.
José Elcio Santos Monteze; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4 2 Região Militar do Exército, Gen.
João Roberto de Oliveira; Superintendente da Sudecap, Paulo
Roberto Takahashi representando o Prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel; Vereador Anselmo José Domingos, representante
do Presidente da Câmara Municipal, em exercício, Vereador Tarcísio
Caixeta; Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, Conselheiro Eduardo Carone Costa; Ten. Clever da Silva
Corrêa, representando o comando da Aeronáutica; Subchefe do
Estado-Maior da Polícia Militar, Cel. Reinaldo Martins; Presidente do
Sicepot-MG, Luiz Augusto de Barros, representando o Presidente da
Fiemg, Robson Andrade. Gostaria ainda de cumprimentar o amigo,
Vice-Diretor-Geral do DER-MG, Nélson de Andrade Reis; o Diretor de
Operação de Vias do DER-MG, Sr. Fabrício Torres Sampaio; o Diretor
de Manutenção, Sr. Milton Teixeira Carneiro; o Diretor de Construção,
Sr. Antônio Donizetti de Resende; o Diretor de Transportes
Metropolitanos, Sr. Nelson Alves Santiago Filho; o Chefe de Gabinete,
João Afonso Baeta Costa Machado; e o Procurador Jurídico Roney
Luiz Torres Alves da Silva, representado pelo Sr. João Viana da
Costa. Gostaria também de cumprimentar os Prefeitos presentes das
cidades de Vargem Grande do Rio Pardo, Sr. Virgílio; de Capitão
Enéas, Reinaldo Landulfo Teixeira; de Riachinho, Valmir Gontijo.

Gostaria de cumprimentar também a nossa imprensa, na pessoa do
grande jornalista, que hoje empresta seu talento ao DER, o amigo
Flávio Pena, e também ao irmão, Gustavo Oliveira, jornalista
competente e filho do amigo Paulo César de Oliveira.
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Senhoras e senhores, o que nos reúne aqui, hoje, é o aniversário de
um dos órgãos mais presentes na vida dos mineiros. Nesses últimos
60 anos, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
tem sido um parceiro inseparável dos mineiros. Em cada canto de
Minas há a presença do DER.

Em 1945, quando foi criado o Fundo Rodoviário Nacional, o Brasil
começou a ganhar os contornos de seu sistema rodoviário. O
processo de descentralização dos recursos financeiros da nova fonte
levou os Estados a criar órgãos com a missão de cuidarem das
rodovias em suas áreas.

Surgiam, então, os DERs. Entre eles, o nosso, que logo ganhou
destaque entre todos os outros, seja pelo padrão de seus técnicos e
funcionários, seja pela sua capacidade de ação. Capacidade posta à
prova logo nos primeiros anos de sua existência, quando enfrentou o
frenético ritmo dos anos JK como Governador de Minas.

Ao DER coube a missão de executar o vértice "transportes" do
binômio "energia e transportes" do programa do governo JK.
Começava assim a surgir Um novo Minas Gerais, mais integrado, mais
justo com a sua população.

Herdeiro de um patrimônio de vias 'carroçáveis e de estiagem',
administradas pelos Municípios, sem qualquer interligação, o DER, ao
longo das décadas de 50, 60 e 70 especialmente, multiplicou esse
patrimônio. Mais que apenas construir trechos, racionalizou o sistema,
de forma a unir Minas de ponta a ponta numa malha perfeita, que
assegura deslocamentos de gente e riquezas.

Já se disse que governar é construir estradas. O DER faz muito
mais do que isso: constrói cidadania. O Pró-Acesso, programa ousado
que dará a 224 Municípios mineiros o acesso por asfalto, é um
exemplo dessa construção de cidadania. Mais de um milhão e meio
de pessoas, moradoras de Municípios com reduzido índice de
Desenvolvimento Humano, terá acesso mais fácil e confortável a
serviços e benefícios sociais. A melhoria da infra-estrutura de
transportes abrirá condições para que esses Municípios atraiam
investimentos, democratizando, assim, as oportunidades de
crescimento econômico das diferentes regiões.

Mais do que um programa rodoviário, o Pró-Acesso é um programa
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social. E isso é desenvolver cidadania, por isso o Governador Aécio
Neves, o Ministro Paulo Paiva, o Janotti, seu Secretário Adjunto, o
Aguinaldo, Chefe de Gabinete e, principalmente, o DER, sexagenário,
têm feito o Pró-Acesso.

O Pró-MO, que está recuperando toda a malha rodoviária estadual,
dando a ela condições de trafegabilidade, aumentando a segurança
de quem trafega nessas rodovias e agilizando a circulação da riqueza,
é outro programa do governo estadual tocado pelo DER. Aumentar o
conforto e a segurança de quem trafega em nossas rodovias
estaduais é promover cidadania. Assim fez o Dr. Hélio Garcia no
tempo do querido Dano Rutier.

Promover cidadania também é oferecer transporte coletivo
metropolitano ou intermunicipal a quase 400 milhões de pessoas por
ano ou realizar a maior intervenção no sistema viário da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, construindo a Linha Verde, via
moderna que viabilizará a transformação do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves em aeroporto industrial, modernizando, assim, o
parque industrial mineiro e abrindo novas oportunidades de emprego
para o nosso povo.

Centro de excelência no setor rodoviário, o DER-MO é um órgão
que se atualiza sempre. Por isso tem condições de implantar soluções
modernas para solucionar velhos problemas, como as parcerias
público-privadas - a primeira experiência brasileira desse tipo está
sendo implantada na MG-050. Tal parceria está sendo implantada
também na região do Triângulo, onde, com usinas do setor
sucroalcooleiro, o DER trabalha para melhorar a infra-estrutura de
transportes e assegurar investimentos.

O DER é ainda muito mais. E parceiro de Prefeituras em obras
urbanas. São 800 os Municípios conveniados atualmente no governo
Aécio Neves. E companheiro solidário nos momentos de dificuldades
e emergências; é, enfim, um órgão que pulsa, que sente, que tem
vida, que vibra com o coração de seus mais de 4 mil servidores em
atividade e outros tantos aposentados, a grande maioria deles
funcionários denodados e que, realmente, participam das obras, da
cidadania, da construção de Minas Gerais.

Gente que construiu, com dedicação e competência, um órgão
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público na sua mais democrática acepção, pois que inteiramente
voltado ao atendimento das necessidades do público, de todos nós,
mineiros. A essa gente rendo minhas homenagens e minhas
saudações pelos 60 anos de funcionamento da casa que construíram.
Parabéns e muito obrigado.	-

Entrego ao Presidente José Elcio mensagem do Deputado Roberto
Carvalho, funcionário de carreira do DER, que não pôde comparecer a
esta solenidade. Obrigado.

Palavras do Sr. José Elcio Santos Monteze
Exmos. Srs. Deputado Dilzon Meio, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres; Paulo Paiva, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
neste ato representando o Governador Aécio Neves; Cel. Evandro
Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 42 Região Militar
e da 42 Divisão de Exército, Gen. João Roberto de Oliveira; Paulo
Roberto Takahashi, Superintendente da Sudecap, representando o
Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; Vereador Anselmo
José Domingos, representando o Presidente em exercício da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Vereador Tarcísio Caixeta; Conselheiro
Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas de Minas
Gerais; Ten. dever da Silva Corrêa, representando o Cel. Barreira, do
Comando da Aeronáutica de Lagoa Santa; dei. PM Reinaldo Martins,
Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar; Luiz Augusto de Barros,
Presidente do Sicepot-MG, representando o Presidente da Fiemg,
Robson Andrade; Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem; Nélson de Andrade Reis, Vice-
Diretor do DER - na pessoa de quem cumprimento os demais colegas
da diretoria -; coordenadores, demais colegas, Deputados, demais
autoridades, há datas em nossas vidas que se constituem em marcas
indeléveis. Chegar aos 60 anos, por exemplo, é um marco na vida de
qualquer pessoa. E a marca da maturidade, da plena capacidade, da
razão, é a vida que se reinicia, fundada em bases sólidas, construída
ao longo dos anos de alegrias, sofrimentos, reflexão e aprendizagem.

Certamente não é diferente a sensação de um órgão público, na
figura de seus servidores, ao atingir essa marca.

Num Estado em constante transformação, poucos são os órgãos e
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as entidades públicas que conseguem atingir a marca histórica dos 60
anos. Ainda mais, intacto em sua essência - modernizado, com
certeza, para acompanhar seu tempo - e com total vitalidade e
capacidade de realização.

E assim o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais.
O nosso DER. Os 60 anos, completados em 4 de maio passado,
encontraram um órgão .em sua plena maturidade e no desempenho de
grandes missões que lhe foram delegadas pelo Governador Aécio
Neves.

O sessentão DER está em plena efervescência. Diríamos que
estamos revivendo os nossos primeiros anos, quando, com Juscelino
Kubitschek no governo mineiro, o Estado viveu o primeiro e grande
"boom" rodoviário.

Ouso dizer que hoje vivemos situação semelhante. Com  o choque
de gestão, que resultou na retomada da capacidade de investimento
do Estado, com os recursos da Cide, fruto da ação política do
Governador Aécio Neves, com recursos da Codemig e de organismos
internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o
DER vive o momento maior do segundo "boom" rodoviário mineiro.

Criando novos caminhos, recuperando rodovias duramente atingidas
pela falta de recursos financeiros em outros períodos, inovando em
parcerias com o setor privado, mudando a paisagem da região
metropolitana, por meio da construção da Linha Verde e da
implantação de um novo modelo de administração de rodovias, ou
ainda viabilizando a primeira parceria público-privada do Brasil, o DER
mostra seu fôlego, sua garra, sua competência e seu compromisso
com Minas.

Nisso tudo, o que mais nos orgulha é sabermos que não somos um
órgão construtor. Nossa missão, certamente, ultrapassa a do joão-de-
barro. Temos algo de cegonha. Nossas ações levam vida. Criam
realidades. Abrem horizontes. Não se pode dizer outra coisa de um
programa como o Pró-Acesso, que vai ligar 224 Municípios mineiros,
alguns deles com os menores IDH5 do Estado, à rede rodoviária
asfaltada, beneficiando um milhão e meio de pessoas com asfalto - e
serão 5.600km de acesso mais fácil aos serviços básicos e melhor
infra-estrutura para a atração de investimentos que irão gerar
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emprego e renda.
Também têm forte apelo social o Pró-MG, programa que recupera

as rodovias estaduais, oferecendo maior segurança aos usuários e
condições para o deslocamento dos frutos do desenvolvimento
econômico; a Linha Verde, que dotará a Região Metropolitana de
atratividade para investimentos econômicos no setor de alta
tecnologia; as parcerias que preparam o Estado para o futuro, atraindo
empregos e renda, que beneficiarão os mineiros; as parcerias com
Municípios, para o aperfeiçoamento da estrutura viária urbana, e
tantos outros projetos que o DER desenvolve.

Senhores Deputados, autoridades, senhoras e senhores, emociona-
me muito falar do DER. Os senhores não podem imaginar a enorme
alegria de alguém que, com 30 anos de carreira, tem a bênção e o
privilégio de dirigir o Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais quando ele completa 60 anos.

Falo aqui com o coração do servidor, de alguém que, com milhares
de outros colegas, alguns já em outro plano, construiu a história que
hoje é homenageada e reconhecida por um Poder que representa
nosso povo. E em nome desses colegas de longas e espinhosas
jornadas, mas de muita satisfação, com certeza, que agradeço ao
Deputado Arlen Santiago, autor da proposição desta reunião especial,
e a todos os seus pares que acolheram e aprovaram a proposta.

A todos os senhores, que são nossos parceiros no dia-a-dia, o muito
obrigado de todo o DER de Minas Gerais. Obrigado a todos.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Dilzon Meio, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres, fará a entrega, juntamente com o Deputado Arlen Santiago,
autor do requerimento que deu origem a esta reunião, de placa alusiva
a esta homenagem ao Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral
do DER-MG. Solicitamos que se posicionem no local indicado pela
equipe do cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: "Com a
missão de assegurar o transporte de pessoas, bens e serviços no
Estado, tendo sempre como prioridade a segurança do usuário, o
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, afigura-se hoje
como um importante aliado de Minas no desafio constante de
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melhorar e modernizar sua estrutura viária. Ao completar 60 anos, o
DER-MG merece o reconhecimento e a homenagem do Parlamento
mineiro por seus esforços e pelo sucesso de seus empreendimentos".

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o coral Vozes na
Estrada, do DER-MG, que, sob a regência do Maestro Marco Antônio
Drumond, apresentará a melodia tradicional "Oh! Minas Gerais" e a
música "Ponta de Areia", de Fernando Brant e Milton Nascimento.

- Procede à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Paulo Paiva, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, representante do Governador Aécio Neves, na pessoa de
quem saúdo todos os auxiliares do Governador, Presidentes de
autarquias e de entidades presentes; José Elcio Santos Monteze,
Diretor-Geral do DER e prezado amigo, na pessoa de quem saúdo e
homenageio todos os funcionários do DER, do mais simples operador
de estradas aos Diretores, que têm prestado relevantes serviços ao
nosso Estado; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Gen.
João Roberto de Oliveira, Comandante da 42 Região Militar e da 4
Divisão de Exército; Paulo Roberto Takahashi, Superintendente da
Sudecap, representando o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel; Vereador Anselmo José Domingos, representando o
Vereador Tarcísio Caixeta, Presidente em exercício da Câmara
Municipal; Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas;
Ten. Clever da Silva Corrêa, representando o Cel. Barreira, do
Comando da Aeronáutica de Lagoa Santa; Cel. Reinaldo Martins,
Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar, na pessoa de quem
saúdo os policiais da nossa gloriosa PM aqui presentes; Sr. Luiz
Augusto de Barros, Presidente do Sicepot-MG, representando o
Presidente da Fiemg, Sr. Robson Andrade; e Deputado Arlen
Santiago, companheiro do PTB e autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem, defensor do Norte de Minas e grande
admirador, incentivador e um dos maiores defensores do DER nesta
Casa, esta Assembléia tem a grande satisfação de participar, por esta
homenagem, da celebração dos 60 anos do Departamento de
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Estradas de Rodagem de Minas Gerais.
Contudo a história pela qual passou a responder o DER-MO tem seu

início nos primórdios da colonização das Minas Gerais. As trilhas
abertas no sertão pelo espírito desbravador dos bandeirantes oriundos
de São Paulo, em busca das pedras preciosas e revelando ouro e
diamantes, são também o início de uma urbanização fundadora de
uma sociedade e de uma civilização de gente laboriosa, culta e,
sobretudo, amante da liberdade.

Os caminhos entre os arraiais mineradores também constituem as
primeiras vias urbanas. E assim que a cidade colonial que Sérgio
Buarque de Holanda viu como fruto do espírito semeador dos
portugueses, plantando cidades ao longo dos caminhos, tem sempre a
sua rua direita, extensão urbana daquelas trilhas construídas pelos
bandeirantes.

O desenvolvimento das minas transformaria em estradas reais
aqueles caminhos primitivos pelos quais circulavam pessoas,
mercadoria, riquezas. E apenas podiam existir esses caminhos,
nenhum outro podendo ser aberto, meio pelo qual a coroa podia
reprimir o contrabando.

São essas estradas ainda hoje um convite à exploração de nosso
passado e da essencialidade da alma mineira, atraindo turistas, renda
e empregos. No império, o Comendador Mariano Procópio construiu a
ligação entre Petrópolis e Juiz de Fora, visando ao progresso e a um
novo capítulo na vida econômica de Minas Gerais. Surgia a pioneira
Estrada União e Indústria, calçada com pedra britada e saibro e
percorrida pelas diligências de então a uma fantástica velocidade,
inédita para a época, de 20 quilômetros horários.

Para centralizar a construção e conservação de estradas, até então
responsabilidade dos Municípios, foi criado o Departamento de
Estradas de Rodagem, no dia 4/5/46.

A presidência do grande estadista mineiro Juscelino Kubitschek de
Oliveira, com seu programa desenvolvi mentista de governo, intitulado
"Energia e Transporte", viabiliza a expansão das rodovias em nosso
território.

O plano rodoviário estadual, de acordo com o plano nacional,
transformou Minas Gerais num grande canteiro de obras. Desde
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então, atravessando décadas .e regimes diferentes, o DER-MG vem
construindo novas vias, que possibilitam o escoamento da produção e,
sobretudo, a integração de pequenas comunidades ao eixo viário
estadual e nacional.

Hoje, no governo Aécio Neves, pelo programa Pró-Acesso, tem
integrado por asfalto os Municípios ainda carentes desse recurso,
inevitável para seu crescimento. Tem também recuperado e mantido
em boas condições as rodovias estaduais. E ainda pioneiro pelo
estabelecimento do primeiro programa de parceria público-privada no
setor rodoviário brasileiro.

A Linha Verde, ligando Belo Horizonte ao Aeroporto Tancredo
Neves, tornou-se o maior conjunto de obras na Região Metropolitana.
Parceiro das Prefeituras do interior, o DER ajuda também na
manutenção da pavimentação de vias urbanas e atende emergências
das secas ou das enchentes. Tem também atendido o sistema de
passageiros intermunicipal e da região metropolitana, com 400
milhões de usuários por ano em todo o Estado.

O DER-MG continua construindo a história do Estado, na tradição de
abrir caminhos e integrar as diversas regiões e suas populações. O
DER tem a cada dia se superado, mesmo com a aposentadoria de
muitos de seus valores, mas, para prestar um bom serviço ao Estado
de Minas Gerais, os funcionários que lá estão se superam e mostram
a grandeza e a competência daqueles que se propuseram a servir em
Minas Gerais.

Pessoalmente, fico muito gratificado e envaidecido de ter à frente do
DER nosso querido companheiro José Elcio Santos Monteze, que
também prestou seus serviços na minha cidade de Varginha, quando
fui Prefeito. Foi o grande colaborador do nosso governo, quando o
DER ainda era o senhor dos senhores, pois lhe competia fazer as
obras que poucos podiam fazer. Era lá o grande desafio dos mineiros
e dos governos, e é este o DER que queremos resgatar, pois ainda
não encontramos ninguém que pudesse substituí-lo na sua grandeza
e na sua eficiência.

Portanto é em nome de todo o povo mineiro, representado nesta
Casa, que cumprimentamos a atual direção do DER e seus milhares
de funcionários ativos e inativos. Cada um tem sua parcela de
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responsabilidade na construção dessa brilhante trajetória.
Esta Casa também parabeniza o companheiro Arlen Santiago pela

grande iniciativa de reconhecer publicamente os relevantes serviços
que o DER nos presta até hoje. Parabéns a todos os funcionários pela
grandiosa carreira que formaram à frente dessa árdua missão.
Continuem assim. Por isso o Estado de Minas é pioneiro e está à
frente de todos os projetos. Parabéns a vocês! Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e das autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 26, às 14 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16? REUNIÃO ESPECIAL DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 26/5/2006

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Lúcia Pacífico - Palavras da Sra.
Leda Nagle - Apresentação musical - Entrega de placa - Palavras do
Sr. Presidente -Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - As 14h15min,

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

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2 ?-Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa as Exmas. Sras.
Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, representando
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o Governador do Estado: Leda Nagle, jornalista; os Exmos. Srs.
Coronel Evandro Bartholomei Vidal, representando o Comandante da
42 Região Militar e 4 Divisão de Exército, General João Roberto de
Oliveira: Reginaldo Arcuri, Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - Indi -: Acir Antão, jornalista,
representando a Rádio Itatiaia; e a Exma. Sra. Deputada Lúcia
Pacífico, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Maria José

Teixeira Nepomuceno, representando o Diretor-Geral do Dotei, Ivan
Alves Soares; e dos alunos da Escola Estadual Elpídio Aristides de
Freitas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a jornalista Leda

Nagle por seus 30 anos de profissão.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
que será interpretado pelo flautista Fernando Pacífico e pelas
violinistas Martha Pacífico e Eliane Pacífico, músicos da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, acompanhados pela tecladista Patrícia
Valadão.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Lúcia Pacífico

Exmos. Srs. Deputado Sebastião Helvécio, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Renata Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, representando o Governador do Estado de
Minas Gerais, Dr. Aécio Neves; jornalista Leda Nagle; Cel. Evandro
Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 4 Região Militar
e 4 Divisão de Exército, o Gen. João Roberto de Oliveira; jornalista
Acir Antão, representando a Rádio ltatiaia; Sr. Reginaldo Arcuri, nosso
amigo e Presidente do Indi; minhas donas de casa; senhoras e
senhores, que aqui nos dão o prazer de, comigo, homenagear Leda
Nagle.

Sinto-me realmente envaidecida em falar dessa mulher, dessa
mineira vitoriosa, jornalista notável, flamenguista convicta, que temos
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a honra de homenagear nesta tarde - Leda NIagle.
Leda é mineira de Juiz de Fora, onde se formou em Comunicação

Social pela universidade federal. Mas sempre pensou em ser jornalista
e morar no Rio de Janeiro. Sei que Leda ama de paixão a "cidade
maravilhosa".

No Rio de Janeiro, teve oportunidade de atuar de maneira brilhante
em toda a imprensa, mas foi na televisão que Leda pôde mostrar sua
fabulosa capacidade de interagir com os telespectadores,
conquistando a posição de destaque que ocupa até hoje.

Apresentadora e editora de telejornais na Rede Globo e na
Manchete, Leda Nagle primava pela credibilidade que conferia às
notícias e às suas transmissões. Com seu jeito direto, a notícia
adquiria contornos nítidos e a informação era simples e clara,
cumprindo magistralmente com seu papel de comunicadora.

Em abril de 1996, Leda Nagle inaugurou, na TV brasileira, um jeito
diferente de entrevistar pessoas. Criou o "Sem Censura", programa
que inovou as tardes das famílias brasileiras e que, para satisfação de
todos nós, ainda está no ar.

Tive, por mais de uma vez, a satisfação e a honra de participar do
"Sem Censura" e posso dizer, de cadeira, que Leda faz milagres no
estúdio. Nem as luzes fortíssimas, nem o clima tenso de uma
produção para TV, nem o tempo rigorosamente marcado, nem a
presença necessária dos técnicos são capazes de comprometer o
estado de bem-estar e conforto que Leda Nagle oferece aos
convidados, que, com certeza, fazem do programa o sucesso que ele
é. Sem perder o foco do profissionalismo, a nossa jornalista passa a
impressão de que é apaixonada pelo que faz, e isso realiza com amor,
vontade, ou seja, faz para acertar. E, com certeza, acerta.

Quero ressaltar algumas das muitas atividades exercidas pela nossa
homenageada: em 1973, repórter-geral do segundo caderno do "O
Jornal"; em 1976, editora do "Jornal Amanhã", da Rede Globo de
Televisão; de 1977 a 1989, repórter, editora e apresentadora do
"Jornal Hoje", da Rede Globo de Televisão, apresentando também o
"RJ TV", da Globo; de 1977 a 1989, apresentou o programa "Bom Dia
Rio", que lançou, pela Rede Globo de televisão; de 1989 a 1992, foi
repórter-editora e apresentadora do "Jornal da Manchete", edição da
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tarde; de 1992 a 1995, editora e apresentadora do "Programa Agenda
do SBTI", do Rio de Janeiro; de 1993 a 1997, criação, edição,
apresentação e direção do "Programa Leda Nagle com Certeza", TVE
Brasil; em 1996, editora e apresentadora do programa "Ponto de
Encontro", da Rádio CBN, Sistema Globo de Rádio; de 1997 a 1999,
atuou como professora de Introdução à Técnica de Produção para
Televisão e Projetos Especiais, na Faculdade da Cidade; em 1998,
apresentou vários projetos para a TV Executiva por meio do MEC,
Unesco e Sentec, voltados para área de educação de ensino
fundamental, médio e profissionalizante; de 2000 a 2002, atuou na
coordenação e apresentação de teleconferências para o MEC sobre
"Educação Especial, Educação à Distância".

Falarei um pouco do jeito peculiar desta mineira, mãe do Duda, que
adora ficar em casa aos domingos, tem o coração verde e rosa da
Mangueira, compra flores da Guiomar, no Leblon, freqüenta a banca
de jornais do Raílson, só abastece o carro no posto da Eliane, gosta
de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como fazer bolo de banana e
falar ao telefone. Ah, tudo isso ao som de MPB.

Esta é a nossa Leda Nagle. Esta é a mulher notável, vitoriosa, a
jornalista brilhante que, nesta tarde de maio, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais tem a honra de homenagear, reconhecendo, de
público, os relevantes serviços prestados à comunicação de massa, à
informação, à cultura, à educação e ao lazer de milhões de brasileiros
que ao seu programa todos os dias.

Obrigada, Leda. Que seus passos sejam sempre muito iluminados e
que o sucesso continue acompanhando todas as suas iniciativas.

Dizem, Leda, que as palmas são o sorriso das mãos, e hoje a
recebemos de pé, batendo palmas para você.

Palavras da Sra. Leda Nagle
Boa tarde. Gostaria de falar várias coisas sinceras e meio bobinhas,

mas que me sinto no dever de citar. Primeiro, muitíssimo obrigada
pelas palmas. Nunca fui tão aplaudida em toda minha vida, estou
encantada. Sou a pessoa mais sem graça do mundo para lidar com
elogios e palmas. Realmente fico sem saber o que fazer, procurando
um buraco onde me enfiar. Todos acham que quem faz televisão é
extrovertido, mas a televisão é muito simples. Todos os dias
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encontramos as mesmas pessoas no estúdio. Poderia estar em um
banco, em uma loja ou em uma casa mais movimentada.
Trabalhamos com as mesmas pessoas todos os dias, no mesmo
lugar. Variam os entrevistados, mas aquilo que chamamos de "a
nossa cozinha" é sempre o mesmo. Não existem grandes estranhezas
nem muita gente de fora, então, não fico muito sem graça para falar.

Queria pedir desculpas por estar de tênis, meio mal-arrumada. Meu
vôo atrasou apenas duas horas e meia, um atraso básico. Cheguei ao
aeroporto às 8h e 30min, porque o vôo era às 9 horas. Meu filho vai
debochar de mim, porque gosto de chegar ao aeroporto uma hora
antes para não perder o vôo. Sou bem cafona nesse sentido e em
milhares de outros. Cheguei ao aeroporto às 9 horas. O vôo era às
1 Oh e 30min, e estava tudo tranqüilo, mas o avião saiu apenas às 12h
e 30min. Cheguei em cima da hora e ainda atrasei vocês. Peço mil
desculpas.

Agora vou tentar fazer uma parte mais formal. Exmos. Srs.
Deputado Sebastião Helvécio, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Mauri Torres; Renata
Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, representando o nosso
querido Governador do Estado, Or. Aécio Neves; Cel. Evandro
Batolomei Vidal, representando o Comandante da 0 Região Militar da
O Divisão do Exército, Gen. João Roberto de Oliveira; Reginaldo
Arturi, Presidente do mdi; Jornalista Acir Antão, representando a
Rádio ltatiaia; queridíssima Deputada Lúcia Pacífico, autora desta
homenagem; enfim, todos que vieram aqui, que se deram a esse
trabalho, muito obrigada! Agradeço a esse coral, que ainda ouvirei, e
aos filhos e netos de Lúcia.

Sempre achei que Minas Gerais não ia muito com a minha cara.
Entrei nessa maluquice, achando que Belo Horizonte e Juiz de Fora
não gostavam de mim. Sempre achei que a Bahia é que gostava de
mim. Agora estou adorando estar aqui.

Morei em Belo Horizonte, estudei no Monte Calvário e no Pio XII
quando eu era bem pequena. Foi aqui que descobri o Atlético Mineiro.
Lamento quem é cruzeirense, ando meio por baixo, mas sou
atleticana.

Comecei a ser atleticana quando os jogadores eram Mazurkiewicz,
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Totonho, Vantuir e Grapete. Quem torce para o Atlético lembra dessa
bela época, quando me mudei para Belo Horizonte. Aqui eu vivi
momentos duríssimos na minha vida, não por causa de Belo
Horizonte, mas porque sofremos um acidente de carro e o meu irmão
faleceu. Eu tinha 11 anos e meio de idade e havia apenas 10 dias que
morávamos aqui. Foi muito difícil. As pessoas, muito carinhosas, que
haviam estudado com o meu pai no Colégio Grambery, em Juiz de
Fora, mas que eram daqui, amparam-nos. Ao mesmo tempo em que
foi um período de muita dor, foi também de muita solidariedade.
Pessoas que eram colegas de colégio do papai deram-me aula
particular, pois é claro que eu pirei bastante. Não é fácil, aos 11 anos
e meio de idade, entrar em um carro, e, de repente, não ter mais o
irmão ao seu lado. Foi muito violento, mas aprendi muito. O Gabeira,
meu primo, morava em uma república com uma placa de nome
"Hospício", onde conheci um colega dele, o Alberico de Souza Cruz,
que, anos depois, deu-me o primeiro emprego de repórter no Rio de
Janeiro. Foi aqui que conheci uma pessoa que muito admirava, o
Roberto Drummond. Tenho grandes histórias vividas aqui, grandes
lembranças de Belo Horizonte, de Minas Gerais.

Mudando de assunto, amparada por vocês, sou dona de casa,
profissional que mais "rala" no mundo. E eu "ralo a beça". Costumo
dizer que estúdio é bom porque ninguém chega até você para dizer
que faltou a banana, o bife estava ruim, acabou o leite ou os ovos.
São questões de que você se esquece. Eu gostaria de ter vindo
ontem - minha intuição mandava eu vir ontem -, só não vim porque
tinha que fazer supermercado depois do programa "Sem Censura". E
uma vida complicada. Luto muito com o fato de hoje ter empregada e
amanhã, não. Sou péssima na cozinha e admiro muito uma dona de
casa que abre a geladeira e, com três restinhos nos potinhos, faz um
prato. Eu, nem com receita consigo fazer isso; é uma incompetência
monstra. Mas sou boa na faxina, mantenho a casa, tenho uma Maria
legal, sou organizada, pois deixo muitos bilhetes expostos. E uma luta
que me comove muito. Vi, no Dia das Mães, o economista Luiz Carlos
Ewald, em reportagem no Fantástico, fazer um levantamento do custo
da dona de casa. Achei muito barato aquele salário - R$2.300,00 . Até
liguei para reclamar. E muito trabalho, uma batalha sem fim checar
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aquele dinheiro para dar para tudo, meu Deus!
Enfim, tenho a maior admiração pela dona de casa Lúcia Pacífico.

Descobri que ela faz um trabalho bárbaro e levei-a ao 'Sem Censura"
várias vezes, e espero que ela vá outras tantas. E um trabalho
importante para todo o mundo que é governo, pois, às vezes, o
governo fica tão preocupado com o grande que esquece o pequeno. E
importante, para nos sentirmos valorizadas, pois é um trabalho difícil.
Gosto da sua luta, da luta do Procon, pelos direitos do consumidor,
uma batalha nossa.

De modo que eu me sinto dona de casa, ainda que incompetente;
sinto-me mineira convicta. O Hélio Peregrino dizia: "Sou mineiro
convicto". E a Raquel Jardim, uma escritora da minha cidade, Juiz de
Fora, diz: "Não se é mineiro impunemente, nem se recupera nunca de
ter sido". Não quero recuperar-me nunca, sou mineira. Hoje em dia,
sou ate' "mineiroca", porque vivo no Rio de Janeiro há 30 anos, mas
continuo dizendo sombrinha, passeio, "mixirica". Quando digo a
palavra "sombrinha" no Rio, todos riem de mim e dizem que é guarda-
chuva, e que passeio é calçada. Acho que não se perde nunca aquilo
que a pessoa aprendeu, que nasceu fazendo, e Minas foi onde
estudei, onde me formei e onde tudo de melhor na minha vida
aconteceu. Só uma coisa, a melhor de todas, aconteceu fora de
Minas: o nascimento do meu filho Duda, que não é mineiro, é carioca.
Mas sabe muito bem o que é ser mineiro, pois tem uma mãe mineira.
Obrigada a vocês pelo carinho.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral do Movimento

das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, que, sob a
regência do maestro Júlio Cézar Faria, apresentará um "pout-pourri"
das músicas "Cantat Domini" e "Você".

- Procede-se à apresentação musical e, no decorrer desta, à
exibição de vídeo.

A Deputada Lúcia Pacífico - Gostaria de fazer uma intervenção. Hoje
estamos tristes também, porque perdemos uma componente do coral,
a Maria, que está sendo enterrada neste momento. Porém, o coral
não poderia deixar de fazer esta homenagem à Leda. Portanto,
faremos também uma homenagem à Maria, que nos deixa com muita
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saudade. Vamos ouvir "Maria, Maria".
- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o Deputado Sebastião Helvécio,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Mauri Torres, fará a entrega à jornalista Leda Nagle de placa alusiva a
esta homenagem, juntamente com a Deputada Lúcia Pacífico, autora
do requerimento que deu origem a esta homenagem. Solicitamos que
se posicionem no local indicado pelo Cerimonial. A placa contém os
seguintes dizeres: "Com seu carisma, talento e profissionalismo, a
mineira Leda Nagle se tornou um dos grandes nomes do jornalismo
nacional, conduzindo programas de entrevistas e debates sobre temas
relevantes da atualidade, de forma criativa e dinâmica. A homenagem
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a essa brilhante jornalista
pela contribuição que presta à sociedade ao promover uma
programação televisiva de alto nível.".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Renata Vilhena, Secretaria de Planejamento e Gestão,
representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Aécio
Neves; caríssima jornalista Leda Nagle, nossa conterrânea de Juiz de
Fora; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Comandante
da 4 Região Militar e 4 Divisão do Exército, Gen. João Roberto de
Oliveira; caríssimo conterrâneo e amigo, Sr. Reginaldo Arcuri,
Presidente do Indi; caríssimo jornalista Acir Antão, representando a
Rádio ltatiaia; caríssima colega, Deputada Lúcia Pacífico, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem; minhas senhoras e
meus senhores; inicialmente gostaria de dizer que o ano de 2006 é
muito especial para todos nós, mineiros. Estamos a comemorar os
100 anos do imortal vôo do nosso querido conterrâneo Santos
Dumont, os 50 anos da maior obra literária do nosso querido
Guimarães Rosa e da posse do nosso imortal Presidente Juscelino
Kubitschek.

Portanto, a Assembléia de Minas, minha querida Leda Nagle - que
você possa escrever isso no seu coração -, em nome de todos os
mineiros, da nossa Juiz de Fora e de todas as Minas Gerais - no dizer
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de Guimarães Rosa -, quer, por meio desta solenidade, deixar
bastante claro para você que Minas a ama e respeita. Como a
Deputada Lúcia Pacífico falou, Minas tem grande orgulho de você, em
todas as suas atividades, profissionais e pessoais.

Esta Assembléia tem a grande satisfação de homenagear a
jornalista Leda Nagle pela passagem dos seus 30 anos de profissão.
Nascida e criada em Juiz de Fora, ali se formou, preparando-se para
transformar-se em um dos nomes mais importantes da televisão
brasileira. A repórter, depois editora e apresentadora, construiu uma
carreira marcada pelo carisma e pela simpatia. A expressão "com
certeza" tornou-se sua marca registrada, bem como, há 10 anos, o
programa "Sem Censura", da TVE Brasil. Nesse programa, em
especial, demonstra como fazer televisão com bom gosto e
inteligência, cativando, todas as tardes, uma importante audiência.
Seus convidados, debatendo conteúdos de grande interesse, trazem
ao público de todo o Brasil uma informação de qualidade, mostrando
que a apresentadora sabe como escolher entrevistados com
seriedade e competência.

Manter há tantos anos o "Sem Censura", sem cair na rotina e na
repetição, é a maior prova de sua constante desenvoltura e
capacidade de atualização, proporcionando conhecimento também
aos espectadores. E, sem dúvida, um trabalho educativo, diversificado
e interativo, pois o espectador pode dele participar. E é de grande
importância na formação de cidadãos atuantes e telespectadores
conscientes.

Em uma crônica, citando nossa conterrânea Raquel Jardim, Leda
Nagle reconheceu que "não se é mineiro impunemente, nem se
recupera nunca de ter sido". Com certeza, Leda Nagle, essa
mineiridade ainda impregna sua seriedade e o respeito que acumula
nessas três décadas de profissão.

Esta Casa, portanto, em nome dos mineiros que representa, presta
esse tributo à excelente jornalista que engrandece o nome do Estado
onde nasceu e onde é profundamente admirada. Muito obrigado.

A Sra. Leda Nagle - Tentarei quebrar o protocolo para agradecer.
Estou sentindo-me superquerida. Muito obrigado.

Encerramento
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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, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 11 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 42 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 24/5/2006
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar, Carlos Comes e Biel Rocha
(substituindo este à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento de ofício publicado do Sr. Lázaro
de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração do
Banco Bradesco S.A., publicado no "Diário do Legislativo" de
19/5/2006. Passa-se à 22 Fase da 21 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos ns 6.608 e
6.612/2006. Passa-se à 31 Fase da 20 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, em Pitangui, para debaterem, em
audiência pública, a implantação do programa Luz para Todos na
região; Paulo Cesar e Biel Rocha, em que solicitam seja também
convidado o Secretário Adjunto de Turismo para tratar do Circuito
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Áreas Proibidas na reunião para debater com a Secretária de Estado
de Turismo os projetos dessa Secretaria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2006.
Carlos Gomes, Presidente.

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

2.985/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Domingos Soares Vilela ao trecho
da Rodovia MG-341 que liga os Municípios de Piumhi e Vargem
Bonita.

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

Fundamentação
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa

homenagem à memória de Domingos Soares Vilela, eminente homem
público, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Vargem
Bonita. Como Prefeito Municipal por dois mandatos, realizou obras
importantes para o desenvolvimento do Município, como a construção
da ponte de estrutura metálica sobre o Rio São Francisco, a
edificação de casas populares, a implantação de uma agência do
Banco Mercantil de Minas Gerais e, também, de uma unidade de
atendimento da Telemig. Assim, angariou o respeito e a admiração da
população local.

E merecedor, portanto, da homenagem que lhe está sendo
concedida.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 2 2.985/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2006.
Roberto Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.035/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei &
3.035/2006 visa a dar a denominação de Deputado Zezinho Bonifácio
ao trecho da Rodovia MO-338 que liga os Municípios de Ibertioga e
Barbacena.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo prestar justa

homenagem à memória do ex-Deputado Federal e líder político
mineiro José Bonifácio de Lafayette de Andrada, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado e ao País.

Com efeito, o homenageado, natural de Barbacena, afetivamente
chamado por seus familiares, eleitores e admiradores "Zezinho"
Bonifácio, participou, durante 50 anos, de importantes episódios da
história política do Brasil.

Em 1935, elegeu-se Deputado à Assembléia Constituinte mineira;
com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937,
retornou a Barbacena, passando a exercer a advocacia, sempre
atento à situação imposta ao País pelo regime ditatorial vigente.

Com o surgimento da abertura política em 1945, foi membro
fundador da extinta União Democrática Nacional - UDN -, partido pelo
qual viria a se eleger Deputado Federal à Constituinte de 1946. A sua
palavra vigorosa sempre se fazia ouvir em defesa dos interesses de
Minas e do Brasil, tornando-se uma das personalidades mais
singulares da política brasileira no seu tempo.
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Ocupou os cargos de Vice-Presidente e Presidente da Câmara dos
Deputados, sendo ainda Líder do Governo e Líder da Maioria.
Contribuindo para a consolidação democrática no País, José Bonifácio
soube valorizar a cadeira parlamentar, para a qual foi reconduzido
pelo povo mineiro em sete legislaturas seguidas.

Por todos os seus feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada
é oportuna e meritória.

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

n Q 3.035/2006, em turno único, na forma do Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2006.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.053/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Antônio Lisboa Guerra Neto ao
trecho da Rodovia MGT-120 que liga os Municípios de Nova Era e
Itabira.

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

Fundamentação
A proposição ora examinada pretende dar a denominação de

Antônio Lisboa Guerra Neto ao trecho rodoviário que liga os
Municípios de Nova Era e Itabira.

Cidadão exemplar e notável empreendedor, o homenageado esteve
à frente de grandes projetos, nas áreas de desenvolvimento urbano e
rural e, também, na área educacional no Município de ltabira e na
região do Vale do Rio Doce.

Teve ativa participação nas obras de assistência social de sua terra
natal, Santa Maria de Itabira, prestando valorosa contribuição para a
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manutenção do hospital municipal local e do Asilo Recanto Salvador
Pires.

Por todos os seus feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada
é oportuna e meritória.

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

n 2 3.053/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2006.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.090/2006

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
-	 Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar a denominação de Ruth Brandão de Azeredo ao trecho da
Rodovia MGT-164 que liga os Municípios de Bom Despacho e Santo
Antônio do Monte.

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

Fundamentação
A proposição em exame pretende prestar homenagem a Ruth

Azeredo, nascida em Belo Horizonte, em 1924, filha de Alvaro
Brandão e Corália Magalhães Brandão. Casou-se com o ex-Deputado
Renato Azeredo, com o qual teve seis filhos, entre os quais o ex-
Governador de Minas e atual Senador, Eduardo Brandão de Azeredo.

Essa personalidade destacou-se por sua ativa participação na
política e em atividades assistenciais e benemerentes no Município de
Santo Antônio do Monte, onde residia, tendo sido agraciada com o
título de cidadã honorária daquela localidade.

Cabe ressaltar que o trecho rodoviário ao qual se pretende
denominar foi construído e pavimentado por iniciativa de seu filho,
quando exercia o mandato de Governador do Estado.

Falecida a homenageada, afigura-se-nos oportuno e meritório
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perpetuar o seu nome para as futuras gerações.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n 2 3.090/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2006.
Dimas Fabiano, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2006

ATA
ATA DA 4 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM

26/5/2006
As 110h115min, comparece na Associação Comercial e Industrial de

Ponte Nova, o Deputado Carlos Comes, membro da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputada Padre João. O
Presidente, Deputado Carlos Comes, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada e
subscrevendo-a. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel -
PNPB. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir a
Sra. Maria do Carmo Souza, Seceretária de Governo, representando
Luiz Eustáquio Linhares, Prefeito Municipal de Ponte Nova; e os Srs.
Geraldo Aquino, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Escalvado; José
Adalberto Resende, Secretário Executivo da Associação dos
Municípios da Microrregião do Vale do Rio Piranga; José de Souza
Mota, Diretor da Cooperativa dos Produtores de Cana de Minas
Gerais - Coplacam -: Guilherme Castanheira, técnico do Sebrae;
Afonso Mauro, Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Ponte Nova; Pedro Ronaldo Comonian, Presidente da Associação
Brasileira de Energias Alternativas e Renováveis; Luiz Eduardo
Dumon, Diretor da Companhia Nacional de Abastecimento em Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2006.
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Paulo Cesar, Presidente - Carlos Gomes.

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

2.962/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n

2.962/2006 visa a declarar de utilidade pública a Comunidade
Resgate, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Comunidade Resgate, fundada em 2000, é uma entidade

beneficente sem fins lucrativos. Possui como objetivo primordial
assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania das pessoas
excluídas, promovendo a sua reintegração na sociedade em que
vivem.

Dessa maneira, proporciona a seus assistidos atendimento nas
áreas da educação, cultura, esporte e lazer, procurando transmitir-lhes
mais instruções e conhecimento, bem como dar-lhes uma vida mais
saudável e digna.

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

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

n 2.962/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.045/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n2
3.045/2006 visa a declarar de utilidade pública a entidade denominada
Planura Projeto Resgate, com sede no Município de Planura.

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

Fundamentação
A referida entidade tem caráter beneficente, cultural, assistencial e

de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a
comunidade.

Dessa maneira, proporciona a seus assistidos atendimento nas
áreas da saúde, da educação e do lazer; promove a sua inserção no
mercado de trabalho; combate a fome e a pobreza; mantém creches e
escolas; promove a habilitação e a reabilitação de portadores de
deficiência; celebra convênios com instituições públicas e privadas,
para alcançar seus objetivos.

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

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

n 2 3.045/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.096/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n2
3.096/2006 visa a declarar de utilidade pública a Associação Amigos
para Sempre, com sede no Município de Itaú de Minas.

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

A Associação Amigos para Sempre, fundada em 2000, foi
constituída com o objetivo de orientar e proteger as pessoas
portadoras de sofrimento psíquico residentes no Município de Itaú de
Minas. E importante destacar que ela promove atividades gratuitas de
lazer e presta assistência e orientação aos familiares dos
recuperandos e oferece a estes apoio moral e espiritual,
proporcionando-lhes a reintegração na sociedade em que vivem.

Para a consecução de suas metas, celebra convênios com órgãos
públicos e privados.

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

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

n Q 3.096/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.005/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n 9 320/2004, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
dispõe sobre a incorporação de parcela da Gratificação de Estímulo à
Produtividade Individual - Gepi - aos valores dos vencimentos dos
cargos de que trata a Lei n 6.762, de 23/12/75, e sobre o adicional
por tempo de serviço concedido, nos termos da legislação vigente,
entre 4/6/98 e a data da publicação da Emenda à Constituição
Estadual n g 57, de 2003, incidente sobre a Gepi.

Aprovado no l turno, na forma do Substitutivo n g 1, da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas ns 3 a
8, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna
agora o projeto a esta Comissão para receber parecer no 20 turno, nos
termos do art. 102, 1, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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A proposição tem por escopo incorporar ao vencimento básico dos
cargos de provimento efetivo e em comissão de Fiscal de Tributos
Estaduais, Agente Fiscal de Tributos Estaduais, Técnico de Tributos
Estaduais, nível 1, e Técnico de Tributos Estaduais, nível II, 60% da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi -, criada pelo
art. 20 da Lei n Q 6.762, de 1975.

Por meio da Mensagem n 2 583/2006, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa uma emenda substitutiva ao projeto de lei
em análise, com o propósito de estabelecer as tabelas de vencimento
básico das carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, dispor sobre a Vantagem
Temporária Incorporável - VTI - e o posicionamento dos servidores
nas carreiras, inclusive sobre a incorporação de parcela da
Gratificação de Estímulo à Proteção Individual - Gepi - e dar outras
providências.

Ressalte-se que, nesse substitutivo, foram observados os
parâmetros da Lei n9 15.464, de 2005, que instituiu as carreiras do
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, bem como a sistemática para a fixação das tabelas de
vencimento já instituídas por leis, especialmente no que se refere ao
pagamento da VTI, às regras de posicionamento dos servidores na
nova carreira e à opção por retornar à carreira antiga, bem como aos
institutos da progressão e promoção. A estruturação das carreiras
objetivou garantir mais estímulo ao servidor e imprimir mais eficiência
na prestação dos serviços públicos.

O substitutivo também estabelece que as tabelas de vencimento que
menciona têm vigência a partir de 1/1/2006. Em relação à Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei n 2 17.787, de 2005,
o substitutivo prevê a sua incorporação integral aos valores de
vencimento básico constantes da tabela, ocasião em que o servidor
deixará de fazer jus à sua percepção.

Trata, ainda, o substitutivo das diretrizes para o posicionamento do
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servidor na nova carreira e do direito de opção pelo retorno à antiga
carreira. Outras medidas ainda estão previstas, como as que tratam
da revisão dos proventos do servidor aposentado. Todas as regras
são válidas para o detentor de função pública.

Impõe-se observar que o substitutivo ainda cria a Gratificação de
Desenvolvimento Individual - GDI - para os servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo e detentores de função pública das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e
Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a
referida lei. Tal gratificação terá como parâmetro a Gratificação de
Estímulo à Produção Individual - Gepi - e poderá ser incorporada aos
proventos de aposentadoria e às pensões dos cargos mencionados,
observado o disposto na Lei Complementar n Q 64, de 2002.

Finalmente, o substitutivo, da mesma forma que a proposição
original, propõe a incorporação de 60% da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - Gepi - aos valores das tabelas de vencimento
básico dos cargos pertencentes às carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder e dos cargos de
provimento em comissão constantes, respectivamente, dos Anexos 1 e
III, que o acompanham. Toda a regulamentação para essa
incorporação está prevista no substitutivo, tendo em vista o número de
pontos ou cotas atribuídos, além dos limites de pontos ou cotas
remanescentes.

As Emendas n 2s 3 a 8 aprimoraram o substitutivo em diversos
aspectos, e passam a integrar o substitutivo na forma do vencido em
anexo.

De todo o exposto, corroboramos o nosso entendimento
manifestado no 12 turno sobre a matéria.

Todavia, faz-se necessária a apresentação das Emendas n 2s 1 e 2
ao vencido no 1 2 turno, com vistas, exclusivamente, a esclarecer a
data de vigência da concessão da Gratificação de Desempenho
Individual - GDI -, e corrigir uma imprecisão técnica no texto do art. 27
do vencido que menciona, equivocadamente, o 32 do art. 16 da Lei n2
15.464, de 13/1/2005.

Conclusão
Somos, pois, pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
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2.00512004 na forma do vencido em 12 turno, a seguir apresentado,
com as Emendas n 2s 1 e 2, que se seguem.

Emenda n 2 1
Acrescente-se ao art. 160 seguinte § 42
"Art. 16 - ( ... )
§ 42 - A concessão da gratificação de que trata o "caput" deste artigo

retroage a 12 de janeiro de 2006.".
Emenda n 2 2

Suprima-se do art. 27 a expressão "§ 3 2 do art. 16".
Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Gustavo

Valadares - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI N 2 2.005/2004

(Redação do Vencido)
Estabelece as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo

de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças,
dispõe sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, o
posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação de
parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. l - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir

relacionadas são, respectivamente:
- as constantes no Anexo 1, para as carreiras do Grupo de

Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo, de que tratam os incisos 1 e II do art. 12 da Lei n2 15.464,
de 13 de janeiro de 2005;

II - as constantes no Anexo II, para as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças do Poder Executivo, de que tratam os
incisos III e IV do art. 1 2 da Lei n2 15.464, de 2005.

Parágrafo único - A vigência das tabelas de que trata o "caput" deste

- _
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artigo retroage a 1 2 de janeiro de 2006.
Art.22 - Nos dispositivos desta lei, o termo servidor refere-se:

- ao ocupante de cargo de provimento efetivo transformado em
cargo das carreiras instituídas pela Lei & 15.464, de 2005;

II - ao detentor de função pública a que se refere a Lei n 2 10.254, de
20 de julho de 1990, que não tenha sido efetivado;

III - ao servidor que passou para a inatividade em cargo de
provimento efetivo ou função pública, transformados em cargo das
carreiras instituídas pela Lei n 9 15.464, de 2005.

Art. Y - Ficam incorporados aos valores das tabelas de que trata o
art.1 2 a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei
n 2 15.787 de 27 de outubro de 2005.

§ 1 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
ai. 12 compreendem a incorporação a que se refere o "caput".

§ 2 - Em decorrência da incorporação integral da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI - nos termos do "caput" deste artigo, os
servidores a que se refere o art. 2 Q deixam de fazer jus a sua
percepção.

§ 32 - o valor da VTI do servidor que fizer a opção de que trata o art.
11 será atribuído com base na sua situação anteriormente ao
posicionamento de que trata o art. 49•

CAPITULO II
DO POSICIONAMENTO

Art. 49 - o servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de que trata o art. 1, de acordo com a
correlação constante na Lei n 2 15.464, de 2005, observadas as
alterações efetuadas por esta lei e, em relação ao cargo anteriormente
ocupado:

- a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo
transformado;

II - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor até a data
da publicação desta lei.

§ l - Aplicam-se as regras de posicionamento de que trata este
artigo ao servidor das carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005,
que passou a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração

WIL
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pública estadual, em cargo correspondente à função pública de que
era detentor, em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

§ 2 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor.

§ 32 - Fica assegurado ao servidor que for posicionado nos termos
deste artigo, bem como ao que fizer a opção de que trata o art. 11, o
direito previsto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 52 - O servidor nomeado para cargo das carreiras de que trata o
art. 12, no período compreendido entre a publicação da Lei n 2 15.464,
de 2005, e a publicação desta lei, será posicionado nas novas
carreiras nos termos do decreto a que se refere o art. 49•

Art. 6 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
que trata o art. 12, na forma do decreto a que se refere o art. 4$, serão
nominalmente identificados em resolução conjunta dos Secretários de
Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o "caput" deste artigo
produzirá efeitos financeiros a partir de 1 Q de janeiro de 2006.

Art. 7 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n2
10.254, de 1990, que não tenha sido efetivado será posicionado na
estrutura das carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005, apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento a que se refere o art. 42 e mantida a identificação
como "função pública", com a mesma denominação do cargo em que
for posicionado.

Art. 8 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo ou função instituídos ou transformados pela Lei n 2 15.464, de
2005, tomando-se como referência o vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau do cargo ou função em que se tiver
dado a aposentadoria, observado o disposto no art. 49 e a correlação
constante na referida lei.

Art. 92 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
levantamento e a atualização dos dados funcionais dos servidores no

rs
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Sistema de Administração de Pessoal - Sisap -, no prazo de até trinta
meses contados da data da publicação desta lei.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 92, com base no mérito e no
tempo de serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 4 2 e
posterior ao último ato de posicionamento na classe, de progressão ou
promoção.

CAPITULO III
DA OPÇÃO

Art. 11 - Ao servidor lotado no órgão de lotação dos cargos das
carreiras a que se refere o art. 1 ° será assegurado o direito de optar
por permanecer no cargo ou na função pública ocupados
anteriormente ao posicionamento de que trata o art. 4° desta lei.

§ l - A opção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
formalizada por meio de requerimento escrito ao dirigente do órgão de
lotação do servidor, no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicação do decreto de que trata o art. 42

§ 2 - O servidor que fizer a opção de que trata o "caput" não fará jus
às vantagens atribuídas às carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de
2005, nem ao vencimento básico previsto nas tabelas estabelecidas
por esta lei.

§ 3 - Na ocorrência da opção de que trata o "caput", a
transformação do cargo ocupado pelo servidor em cargo da carreira a
que se refere o art. 1 Q somente se efetivará após a vacância do cargo
original.

§ 42 - Será tacitamente ratificado o posicionamento, na estrutura das
carreiras instituídas pela Lei n 2 15.464, de 2005, do servidor que não
fizer a opção no prazo previsto no § 1 2 deste artigo.

§ 5 - Os atos decorrentes da opção de que trata o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta dos
Secretários de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão, a ser
publicada no órgão oficial de imprensa do Estado ao final do prazo
estabelecido no § 12 deste artigo.

§ 6 - Os efeitos da opção de que trata o "caput" retroagirão à data
da publicação do decreto aque se refere o art. 40•

a
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§ 7 - A aplicação do disposto no § 2 9 não implicará restituição aos
cofres públicos do valor dos acréscimos remuneratórios decorrentes
do posicionamento de que trata o art. 0 desta lei, percebidos entre a
data do início da vigência das tabelas de vencimento básico de que
trata o art. 1 O desta lei e a data da publicação da resolução a que se
refere o § 59•

§ 8 - O não-exercício da opção prevista no "caput' não implica em
renúncia ao direito adquirido dos servidores que obtiveram título
declaratório pelo exercício de cargo de provimento em comissão, nos
termos da legislação vigente à época da obtenção do benefício, em
especial da Lei & 14.683, de 30 de julho de 2003.

§ 9 - Fica assegurado ao servidor inativo o direito à opção de que
trata este artigo.

CAPÍTULO IV
DA INCORPORAÇÃO DE PARCELA DA GEPI

Art. 12 - Aos valores das tabelas de vencimento básico de que trata
o inciso 1 do art. 1 9 e dos cargos de provimento em comissão, de que
trata a Lei n 6.762, de 23 de dezembro de 1975, fica incorporado o
equivalente a 60% (sessenta por cento) da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - Gepi -, de que trata o art. 20 da Lei n 2 6.762, de
1975, assim considerados:

- para os cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita
Estadual - Afre -, de que trata a Lei n 2 15.464, de 2005, o percentual
de incorporação será calculado sobre a base de 10.000 (dez mil)
pontos-Gepi;

II - para os cargos de provimento efetivo de Gestor Fazendário -
Gefaz -, de que trata a Lei ng 15.464, de 13 de janeiro de 2005, o
percentual de incorporação será calculado sobre a base de 1.200 (mil
e duzentas) cotas-Gepi;

III - para os cargos de provimento em comissão, o percentual de
incorporação será calculado tendo como base os limites mensais da
Gepi constantes no Anexo III, pagos na data da publicação desta lei,
para cada cargo.

§ 12 - Ficam extintas as parcelas de pontos-Gepi e cotas-Gepi
incorporadas nos termos deste artigo.

§ 2 - Os valores das tabelas de vencimento básico de que trata o
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inciso 1 do art. 12 compreendem a incorporação de que trata o "caput".
§ 32 - Os limites de pontos-Gepi e cotas-Gepi remanescentes da

incorporação de que trata esta lei, para os cargos de provimento
efetivo e em comissão, serão identificados em decreto.

§ 42 - O limite mensal máximo da Gepi, no período de 12 de
dezembro de 2001 até 31 de dezembro de 2005, corresponde a cinco
vezes o valor do maior vencimento básico calculado na forma prevista
no art. 18 da Lei n 2 6.762, de 23 de dezembro de 1975.

§ 5 - A partir do dia 12 de janeiro de 2006, o limite mensal máximo
da Gepi, para efeito de pagamento, corresponderá a uma vez o valor
do vencimento básico correspondente ao grau J do nível III da carreira
de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

§ 6 - O servidor aposentado com direito à percepção de número
inferior a 6.000 (seis mil) pontos-Gepi ou 720 (setecentas e vinte)
cotas-Gepi perceberá o mesmo vencimento básico atribuído àquele
com direito à incorporação do limite máximo previsto nos incisos 1 e II,
ficando extintas as parcelas de pontos-Gepi ou cotas-Gepi.

§ 72 - o número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta Reserva
será fixado em decreto, e seu valor total será o mesmo que o
percebido até a data da publicação desta lei.

§ 82 - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que fizer a opção
de que trata o art. 11.

Art. 13 - Para o servidor que, até a data da publicação desta lei,
passou para a inatividade em cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual - Afre - ou de Gestor Fazendário - Gefaz -, instituídas pela
Lei n2 15.464, de 2005, com direito a aposentadoria proporcional, a
diferença entre o valor do ajuste da aposentadoria proporcional,
decorrente da aplicação da proporcionalidade dos proventos posterior
à incorporação de que trata o art. 12, e o valor do ajuste da
aposentadoria proporcional, decorrente da aplicação da
proporcionalidade dos proventos anterior a essa incorporação, passa
a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
à revisão no mesmo índice e data do reajuste concedido ao
vencimento básico correspondente ao nível e grau em que estiver
posicionado o servidor.
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Art. 14 - A parcela da remuneração correspondente aos adicionais
por tempo de serviço, atribuídos aos servidores ocupantes de cargos
de provimento efetivo e em comissão, de que trata esta lei,
concedidos nos termos da legislação vigente entre 4 de junho de 1998
e a data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n
57/2003, incidentes sobre a parcela da Gepi remanescente à
incorporação de que trata o art. 12, passa a ter natureza de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
atualização na mesma data e percentual da atualização do valor do
ponto e da cota Gepi.

Parágrafo único - Sobre a parcela não incorporada da Gepi não
haverá incidência dos adicionais por tempo de serviço adquiridos a
partir da data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n
57/2003.

Art. 15 - A aplicação do disposto nesta lei não implicará alteração
nos valores unitários da cota e do ponto Gepi vigentes na data de
publicação desta lei.

CAPITULO V
DA INSTITUIÇÃO DA CDI

Art.16 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - TFAF - e Analista Fazendário de
Administração e Finanças - AFAF - , de que trata a Lei n 2 15.464 de
2005, cujo limite máximo mensal será de 20% (vinte por cento) do
vencimento inicial das respectivas carreiras.

§ l - A CDI será atribuída em cotas-GDI e será de 100 cotas-GDI
para o TFAF e de 140 cotas-GOl para o AFAF.

§ 2 - O valor de cada cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta
e sete inteiros e dezessete décimos por cento) do valor da cota-Gepi.

§ 32 - O Poder Executivo regulamentará as condições e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 17 - A CDI será incorporada aos proventos de aposentadoria e
pensão dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei
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n 2 15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos
períodos de tempo estabelecidos na alínea "c" ou no parágrafo único
do art. 72 da Lei Complementar n 2 64, de 25 de março de 2002.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento dos servidores
nas carreiras de que trata o art. 1 2 poderão ser considerados para fins
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 19-O § 39 do art. 16 e o "caput" do art. 19 da Lei n 9 15.464, de
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 - ( ... )
§ 39 - A progressão e a promoção de que tratam esta lei não se

acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de desempenho
forem completados simultaneamente para ambas, prevalecendo neste
caso, a promoção.

Art. 19- Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional,
nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação-
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de
redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.".

Art. 20 - No caso de a promoção de que trata o art. 16 da Lei 15.464,
de 2005, resultar em um aumento do vencimento básico do servidor
em percentual inferior a 3% (três por cento), a progressão seguinte
ocorrerá imediatamente após o servidor ter cumprido o interstício de
um ano de efetivo exercício no novo grau em que foi posicionado,
desde que tenha tido avaliação de desempenho individual satisfatória
nesse período.

Art. 21 - O tempo de efetivo exercício, anterior ao posicionamento de
que trata o art. 49, não poderá ser utilizado, cumulativamente, para fins
do disposto nos arts. 10 e 18 desta lei.

La
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Art. 22 - A estrutura da carreira constante no item 1.2 do Anexo 1 da
Lei n 9 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta
lei.

Art. 23 - São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual - Afre - e Gestor Fazendário - Gefaz:

- ser removido "ex-olficio" somente por ato do Secretário de Estado
da Fazenda;

II - não ser removido 'ex-officio", salvo anuência prévia e formal,
quando ocupante de função ou cargo diretivo em sindicato, federação
ou confederação representativos de sua categoria;

III - ter garantido, a pedido, sua remoção para qualquer outra
unidade, obedecidas as competências funcionais, quando sofrer
ameaça à sua integridade física, em decorrência da execução de suas
atribuições, desde que comprovado em procedimento próprio.

IV - ter assegurado, quando receber ordem de prisão ou detenção
no exercício regular de suas funções, o direito à comunicação do fato
ao Secretário de Fazenda;

V - ter assistência jurídica imediata prestada pelo Estado quando,
em razão do exercício regular de suas atividades institucionais, for
preso, detido ou acionado judicialmente;

VI - ter atendido, de pronto, seu pedido de apuração relativamente a
qualquer denúncia sofrida em decorrência do exercício regular de
suas atividades institucionais, garantida a publicação da inocência, se
for o caso;

VII - ser submetido à correição administrativa somente por comissão
presidida por servidor da mesma carreira.

Parágrafo único - O disposto nos incisos 1, II e III deste artigo aplica-
se aos ocupantes dos cargos de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - TFAF - e Analista Fazendário de
Administração e Finanças - AFAF -.

Art. 24 - Ficam criados quinhentos e vinte e quatro cargos da
carreira de Técnico Fazendário de Administração de Finanças.

Parágrafo único - O quantitativo de cargos de provimento efetiva
constante na Tabela 1.3 Anexo 1 da Lei n° 15.464, de 2005, passa a
ser mil duzentos e cinqüenta cargos.

Art. 25 - Os efeitos desta lei não alteram os valores do prêmio por
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produtividade previsto na Lei n g 14.694, de 30 de julho de 2003,
alterada pela Lei & 15.275, de 30 de julho de 2004, pagos em datas
anteriores a sua publicação.

Art. 26 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 27- Ficam revogados o inciso V do § 1 9 e os § 39, 4, 59, 6, 72

e 39 do art. 16, os art. 29, 30, 31, 32, 34, 35, § 2 9 e 39 do art. 36 e art.
37 da Lei n 2 15.464, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o inciso 1 do art. 12 da Lei n 2 ..................de
..................de...............

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

* A tabela referente ao item 1.1 - Carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual - Afre - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.

- A tabela referente ao item 1.2 - Carreira de Gestor Fazendário -
Gefaz - Carga horária: 40 horas foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 31.5.2006.

Anexo II
(a que se refere o inciso 11 do art. 1 Q da Lei n 2 ..................de

..................de..............
Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário

de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças

- A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.

* A tabela referente ao item 11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.

- A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 30 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.
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* A tabela referente ao item 11.2 - Carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças - Carga horária: 40 horas foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.

*,, A tabela referente Anexo III (a que se refere o inciso III do art. 12
da Lei n2 de de de ) - "Limites Mensais da GEPI" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 31.5.2006.

Anexo IV
(a que se refere o art. 22 da Lei n2 ..................de .............de

........................de 2006)
Anexo 1

(a que se referem os arts. 12, 28, 31 e 33 da Lei & 15.464, de 13 de
janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças

1.1	- ........................
-. A tabela referente ao item 1.2 - Gestor Fazendário - Gefaz - Carga

horária semanal de trabalho: 40 horas foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 31.5.2006.
PARECER PARA O 2 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.916/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 48912006, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n°2.916/2006,
que "modifica a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -' cria cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas na administração direta do Poder
Executivo e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/2/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 188, e/co art. 102, do Regimento Interno.

Aprovada no 12 turno, na forma do Substitutivo nQ 1, retorna a
matéria a esta Comissão, para receber parecer no 2 Q turno, nos
termos do art. 178 do Regimento Interno.

ÁT
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Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposição em exame altera a estrutura administrativa da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
lpsemg -, com o intuito de centralizar naquele órgão as funções de
perícia médica da administração pública estadual. Tal medida tem o
objetivo de racionalizar a prestação do serviço de perícia médica,
conferindo-lhe mais integração, uma vez que o serviço médico-pericial
dos servidores produz efeitos diretos na concessão de benefícios
como licença médica e aposentadoria dos servidores, entre outros.

O projeto cuida, ainda, de reorganizar administrativamente
determinados órgãos do Estado, buscando maior racionalidade e
eficiência da máquina administrativa.

No 1 2 turno de votação, foram apresentadas ao projeto emendas de
autoria parlamentar e também do Governador do Estado, as quais em
muito aperfeiçoaram o projeto.

Reiteramos, na oportunidade do reexame da matéria, as
considerações feitas por esta Comissão em 12 turno, ressaltando que
as alterações propostas na legislação vigente buscam a valorização
dos servidores e pretendem também corrigir as distorções geradas
pela implementação das medidas constantes nas leis instituidoras das
carreiras e das tabelas salariais dos servidores do Poder Executivo.

Finalmente, julgamos necessário apresentar, na conclusão deste
parecer, algumas alterações, que certamente irão aperfeiçoar o
projeto.

A Emenda n 1 propõe uma adequação na estrutura administrativa
da Governadoria do Estado, prevista na Lei Delegada n 2 61, de 2003.
Tal mudança mostra-se necessária em razão da alteração do nome do
cargo de Secretário Particular do Governador para Secretário-Geral.

A Emenda n2 2 atende a solicitação do Poder Executivo e altera o
quantitativo dos cargos de provimento em comissão de Diretor II e de
Diretor de Projeto, criados no art. 42 do vencido. Tal alteração, embora
apresentada por emenda parlamentar, não gera aumento de despesa
ao projeto, uma vez que o quantitativo total dos cargos não foi
alterado e a remuneração de ambos é a mesma. Assim, propomos a

rs
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extinção de um cargo de Diretor II, passando o seu quantitativo de
seis para cinco, e a criação de mais um cargo de Diretor de Projeto,
passando o seu quantitativo de dois para três. A quantidade total de
cargos permanece oito.

Propomos, ainda, acolhendo a sugestão de emenda do Poder
Executivo, a alteração da vigência de determinados dispositivos do
vencido referentes ao pagamento da Vantagem Temporária
Incorporável - Vi] - e ao posicionamento e enquadramento de
servidores nas carreiras. Tais alterações têm o objetivo de determinar
a data de início da vigência dos dispositivos mencionados, pelas
razões que se seguem:

Nos arts. 7, 73, 74, 75 e 76, a previsão de início da vigência para o
dia ii6i2006 é necessária para que, independentemente da data da
aprovação do projeto em comento, a operacionalização do pagamento
do pessoal do Poder Executivo possa atingir todo o mês de junho,
uma vez que haveria dificuldade para o cálculo fracionado dos valores
decorrentes da aplicação dos artigos supracitados, caso a vigência se
desse a partir da publicação da lei.

No art. 20, a vigência a partir de 1/2/2006 deve-se à entrada em
vigor do reajuste da tabela de vencimento básico dos servidores da
carreira de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei n2
14.695, de 2003, determinado pela Lei & 15.962, de 30/12/2005, a
partir da referida data.

No art. 23, a previsão de início da vigência para 27/10/2005 é
necessária para que o valor correto da Vi] do cargo de Procurador-
Chefe seja aplicado a partir da data da publicação e vigência da Lei n°
15.787, de 27/10/2005, que instituiu a referida vantagem.

No art. 24, a previsão de início da vigência para 30/12/2005 deve-se
à necessidade de correção do valor da VTI do cargo de Procurador-
Chefe alterado pela Lei & 15.961, de 30/12/2005.

No art. 47, a previsão de início da vigência para l/9/2005 destina-se
a assegurar tratamento isonômico entre os servidores egressos do
extinto curso de Pedagogia, ministrado no Instituto de Educação, os
quais serão posicionados na carreira de Professor de Educação
Superior, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e os demais
servidores pertencentes à mesma carreira, que foram posicionados na
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data supracitada.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2
2.916/2006 na forma do vencido no 12 turno com as Emendas n 2s 1 a
11, a seguir apresentadas.

Emenda flQ 1
Acrescente-se ao vencido o seguinte artigo:
"Ari. ( ... ) - O inciso Ido "caput" do art. 21 e o art. 4 0 da Lei Delegada

n 9 61, de 29 de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2 - (...)
- Secretaria-Geral;

(. .
Art. 40 - A Secretaria-Geral tem por finalidade prestar

assessoramento direto e fornecer apoio administrativo ao Governador
do Estado e ao Secretário-Geral.".".

Emenda n 2 2
Dê-se aos incisos III e V do art. 42 do vencido a seguinte redação:
"ArL42-(...)
(...)
III - cinco cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
(...)
V - três cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-

96;'.
Emenda n 2 3

Dê-se aos incisos II e III do art. 6 2 do vencido a seguinte redação:

II - treze de Gerente de Área, com valor correspondente a R$822,24
(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

III - treze de Coordenador de Atividade Central, com valor
correspondente a R$1.151,14 (mil cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos) ;".

Emenda n 2 4
Acrescente-se o seguinte § 2 ao art. 20 do vencido:
"Art. 20-
§ 2 0 - Os efeitos financeiros decorrentes do posicionamento de que
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trata este artigo retroagirão a 12 de fevereiro de 2006.".
Emenda n2 5

Acrescente-se no "caput" do art. 7 2 e nos arts. 23 e 24 do vencido a
expressão "a partir de 1 9 de junho de 2006".

Emenda n2 6
Acrescente-se ao vencido o seguinte art. 47:
"Art. 47 - Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de

que trata o art. 43-A da Lei n 2 15.463, de 2005, acrescentado por esta
lei, retroagirão a 1 0 d setembro de 2005.".

Emenda n 2 7
Dê-se aos arts. 74, 75 e 76 do vencido a seguinte redação:
"Art. 74 - O valor da VTI do servidor integrante da carreira de

Analista de Educação Básica, constante no item 11.1.3 do Anexo li da
Lei n° 15.784, de 2005, referente à carga horária de trinta horas,
passa a ser de R$240,48 (duzentos e quarenta reais e quarenta e oito
centavos), a partir de 1 0 d junho de 2006.

Art. 75 - O valor da VTI do servidor integrante da carreira de Analista
Educacional, constante no item 11.1.4 do Anexo 11 da Lei n°15.784, de
2005, referente à carga horária de quarenta horas, passa a ser de
R$238,45 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos),
a partir de 1° de junho de 2006.

Art. 76 - O valor da VTI do servidor integrante da carreira de Analista
de Gestão da Polícia Militar, constante no item VIA .3 do Anexo VI da
Lei n° 15.784, de 2005, passa a ser de R$240,48 (duzentos e
quarenta reais e quarenta e oito centavos), a partir de 1 °	junho de
2006.".

Emenda n 2 8
Acrescente-se o seguinte § 2 2 ao art. 73 do vencido:
"Art.73-( ...)
§ 2 - O reposicionamento dos servidores de que trata o § 1 1 deste

artigo produzirá efeitos financeiros a partir de 1 Q de junho de 2006.".
Emenda n2 9

Suprima-se a expressão "observado o percentual previsto no art. 2
da Lei n2 9.530, de 29 de dezembro de 1987" do parágrafo único do
art. 59, do parágrafo único do art. 64, do § F do art. 66 e do § 2 9 do
art. 67 do vencido.
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Emenda n 9 10
Dê-se ao art. 39 do vencido a seguinte redação:
"Art. 39 - Fica incluída a classe de cargo de Analista do Trabalho e

da Assistência Social á Criança e ao Adolescente e de Analista de
Obras Públicas na coluna Classe" da Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei
n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005, na linha de correlação
correspondente à carreira de Analista Fazendário de Administração e
Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.".

Emenda n 2 11
Dê-se ao § 2 9 do art. 13 do vencido a seguinte redação
"Art. 13 - ( ... )
§ 2 0 - Poderá exercer a função gratificada de Coordenador Regional
II e III servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública

do Poder Executivo não pertencente ao quadro de pessoal do lpsemg
até o limite de 20% (vinte por cento) do total de funções previsto neste
artigo.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ricardo Duarte -

Gustavo Valadares.
PROJETO DE LEI N 2 2.916/2006

(Redação do Vencido)
Altera as Leis Delegadas n°s 49, de 2 de janeiro de 2003, 63, 69 e

108, de 29 de janeiro de 2003, 109, de 30 de janeiro de 2003, as Leis
n°s 6.762, de 23 de dezembro de 1975, 14.695, de 30 de julho de
2003, 15.293, de 5 de agosto de 2004, 15.301, de 10 de agosto de
2004, 15.462 e 15.463, de 13 de janeiro de 2005, 15.474, de 28 de
janeiro de 2005, 15.784, 15.786, 15.787 e 15.788, de 27 de outubro de
2005, 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso VII do art. 2 0 da Lei Delegada n° 63, de 29 de

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.2°-( ...)
VII - desenvolver, orientar e implementar ações e políticas de

recursos humanos direcionadas ao recrutamento, qualificação,
avaliação e valorização do servidor público, bem como normatizar,
orientar, supervisionar e executar as atividades de perícia médica e

rÃ
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gerir a política de saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;".
AI. 2° - Fica acrescentada ao inciso VIII do art. 3° da Lei Delegada

n°63, de 2003, a seguinte alínea "e":
"Art.3°-C..)
VIII - ( ... )
e) Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde

Ocupacional;".
Art. 3 0 - A competência para executar as atividades de perícia

médica e de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais no
âmbito do Poder Executivo fica transferida do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - lpsemg - para a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

§ 1°-O disposto no "caput" deste artigo não se aplica:
- aos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -;
II - aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -;
III - aos servidores do lpsemg;
IV - aos servidores de carreira da Polícia Civil, da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar.
§ 2 0 - As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional

executadas pelas entidades indicadas nos incisos 1, II e III do § 1 O

deste artigo obedecerão à orientação normativa da Superintendência
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag.

§ 3 0 - As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional dos
servidores de que trata o inciso IV do § 1 ° são de competência dos
respectivos órgãos.

Art. 4 0 - Ficam criados no quadro especial de cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, constante
no anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos:

- três cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
II - dois cargos de Assessor Governamental, código MG-105,

símbolo 10/A;
III - seis cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;

kA
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V - dois cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
VI - dois cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19,

símbolo AM-19;
VII - dez cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo

GF-01;
VIII - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45;
IX - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo

GF-09;
X - cinco cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-

18;
Xl - um cargo de Diretor III, código MG-04, símbolo DR-04;
XII - dois cargos de Diretor de Programa, código MG-87, símbolo

AS-94;
XIII - dois cargos de Assessor III, código MG-24, símbolo AH-24;
XIV - um cargo de Assessor IV, código MG-09, símbolo AC-09.
Parágrafo único - A identificação, a lotação e a forma de

recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 29 de dezembro de 1987.

Art. 5°- Ficam extintos no quadro especial de cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, constante
no anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo
9/A;

II - dez cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
III - cinco cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
IV - quatro cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo

9/A;
V - cinco cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A.
Parágrafo único - A extinção dos cargos de que trata o "caput" deste

artigo se efetivará na data de publicação do decreto que os identificar.
Art. 6° - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito

da administração direta do Poder Executivo:
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- seis de Coordenador de Área, com valor correspondente a
R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro
centavos);

II - quatorze de Gerente de Área, com valor correspondente a
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos);

III - doze de Coordenador de Atividade Central, com valor
correspondente a R$1.151,14 (mil cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos);

IV - sessenta e uma de Coordenador de Atividade Administrativa III,
com valor correspondente a R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais);

V - dez de Coordenador de Atividade Administrativa II, com valor
correspondente a R$500,00 (quinhentos reais);

VI - dez de Coordenador de Atividade Administrativa 1, com valor
correspondente a R$35000 (trezentos e cinqüenta reais);

VII - cinco de Supervisor Administrativo de Atividades de Perícia
Médica e Saúde Ocupacional, com valor correspondente a R$493,34
(quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

Parágrafo único - As funções gratificadas criadas no "caput" deste
artigo:

- serão exercidas preferencialmente por servidores graduados em
nível superior de escolaridade;

II - não constituirão base de cálculo de qualquer outra vantagem
remuneratória, salvo a decorrente do adicional por tempo de serviço
adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição
Federal n° 19, de 4 de junho de 1998, nem se incorporarão, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor;

III - serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo
dos servidores designados para exercê-las;

IV - terão a designação para o seu exercício realizada por ato do
Governador do Estado;

V - terão suas identificações e destinações fixadas em decreto.
Art. 7°-O valor das funções gratificadas criadas nos incisos 1, II e III

do art. 10 da Lei Delegada n°108, de 2003, passa a ser:
- R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro

centavos), para a função gratificada de Gerente de Área;
li - R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro
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centavos), para a função gratificada de Coordenador Regional;
III - R$1.151,14 (mil cento e cinqüenta e um reais e quatorze

centavos), para a função gratificada de Coordenador de Atividade
Central.

Art. 8 0 - As classes de cargos de provimento em comissão de
Assessor-Chefe, códigos MG-24 e MG-09, símbolos AH-24 e AC-09,
constantes no anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, passam a
denominar-se, respectivamente, Assessor III e Assessor IV, mantidas
a codificação e a remuneração.

Art. 9 0 - Ficam criados no Quadro Específico de Cargos de
Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda,
constante no Anexo 1 da Lei n°6.762, de 23 de dezembro de 1975,
alterado pelo Anexo 1 da Lei Delegada n° 60, de 29 de janeiro de
2003, os seguintes cargos de recrutamento limitado:

- um cargo de Diretor 1, código DS-2, símbolo F-8, grau "B";
li - um cargo de Delegado Fiscal/1 ° nível, código CH-10, símbolo F-

7, grau "B";
III - dois cargos de Coordenador de Fiscalização, código CH-20,

símbolo F-6, grau B";
IV - um cargo de Assessor II, código AS-2, símbolo F-7, grau "A";
V - um cargo de Assessor 1, código AS-1, símbolo F-5, grau "E'.
§ 1 ° - A identificação e a lotação dos cargos criados neste artigo

serão estabelecidas em decreto.
§ 2° - O Anexo 1 da Lei n°6.762, de 1975, alterado pelo Anexo 1 da

Lei Delegada n° 60, de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo 1
desta lei.

Art. 10 - O art. 21 da Lei Delegada n°49, de 2 de janeiro de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

"Art. 21 -
V - para Assuntos de Desenvolvimento Econômico.".
Art. 11 - O "caput" do art. 2 0 da Lei Delegada n° 109, 30 de janeiro

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0 - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o
regime próprio de previdência nos termos da Lei Complementar n°64,

rÃ"
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de 25 de março de 2002.".
Art. 12 - Ficam extintas dez funções gratificadas de Coordenador

Regional previstas no art. 8 0 da Lei Delegada n°109, de 2003.
Parágrafo único - A extinção das funções gratificadas a que se

refere o "caput" deste artigo se efetivará na data de publicação do
decreto que as identificar.

Art. 13 - As funções gratificadas de Coordenador Regional previstas
no art. 8 0 da Lei Delegada n°109, de 2003, passam a ser divididas de
acordo com as seguintes quantidades, níveis e valores:

- trinta e duas funções de Coordenador Regional 1, com valor de
R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais);

II - trinta e três funções de Coordenador Regional II, com valor de
R$1.312,00 (mil trezentos e doze reais);

III - nove funções de Coordenador Regional III, com valor de
R$1.750,00 (mil setecentos e cinqüenta reais).

§ 1 ° - O total de funções gratificadas de que trata este artigo será
distribuído de acordo com a classificação das unidades regionais do
lpsemg, da seguinte forma:

- Nível 1: Agência, a que corresponde a função de Coordenador
Regional 1;

II - Nível II: Agência de grande porte e Centro Regional, a que
corresponde a função de Coordenador Regional li;

III - Nível III: Centro Regional de grande porte, a que corresponde a
função de Coordenador Regional III.

§ 2°- Poderá exercer a função gratificada de Coordenador Regional
II e III servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública

do Poder Executivo não pertencente ao quadro de pessoal do lpsemg
até o limite de 30% (trinta por cento) do total de funções previsto neste
artigo.

§ 3°- As gratificações de que trata este artigo não constituirão base
de cálculo de nenhuma outra vantagem remuneratória nem se
incorporarão, para qualquer efeito, à remuneração ou ao provento do
servidor.

Art. 14 - O quantitativo das funções gratificadas do lpsemg por
unidade administrativa será estabelecido em decreto.

Art. 15 - Cabe ao Conselho Deliberativo do lpsemg fixar critérios
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para criar, extinguir ou classificar agências e centros regionais nos
Municípios do Estado, estabelecendo os procedimentos necessários à
descentralização das atividades administrativas e da prestação de
serviços, tendo em vista a conveniência social, a demanda de serviços
e o interesse público.

Art. 16 - Fica alterada a forma de recrutamento dos seguintes cargos
de provimento em comissão, constantes no Anexo III da Lei n°11.539,
de 22 de julho de 1994:

- de amplo para limitado, três cargos de Diretor de Biblioteca,
código DB-UM;

II - de limitado para amplo:
a) um cargo de Chefe de Divisão, código CI-UM;
b) um cargo de Chefe de Secretaria, código HS-UM;
c) um cargo de Chefe de Departamento, código CD-UM.
Parágrafo único - A identificação dos cargos alterados nos termos do

"caput' deste artigo será estabelecida em decreto.
Art. 17 - O parágrafo único do art. 125 da Lei n° 15.961, de 30 de

dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 125 - ( ... )
Parágrafo único - O reajuste a que se refere o "caput" deste artigo

não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
VTI - percebida pelo servidor.".

Art. 18 - Ficam transformados três cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída
pela Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrentes da
transformação de cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, de que trata o inciso 1 do art. 35 da referida lei, em três
cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída
pela Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput" deste artigo, o quantitativo de cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, constante
no item 1.4 do Anexo 1 da Lei n° 15.301, de 2004, passa a ser de
duzentos e setenta e cinco.

Art. 19 - Fica transformado um cargo de provimento efetivo da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, instituída



1485

pela Lei n°15.301, de 2004, decorrente da transformação de cargo da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata o art. 48
da referida lei, em um cargo da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, instituída pela Lei n°14.695, de 2003.

Parágrafo único - Em decorrência da transformação de que trata o
"caput" deste artigo, o quantitativo de cargos e funções públicas da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, constante
no item IV.4 do Anexo IV da Lei n°15.301, de 2004, passa a ser de
quarenta e seis.

Art. 20 - Os servidores de que tratam os arts. 18 e 19 serão
posicionados no nível 1, grau A, da estrutura da carreira de Agente de
Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n°14.695, de 2003.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao
servidor que passou para a inatividade em cargo da classe de Agente
de Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6 0 da Lei n°13.720, de
27 de setembro de 2000, lotado no quadro de pessoal da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, e transformado em cargo
da carreira de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, instituída pela Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de
2005, apenas para fins de percepção dos proventos de aposentadoria.

Art. 21 - O art. 5 0 da Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5 0 - Fica criada, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração
Penitenciária, a carreira de Agente de Segurança Penitenciário,
composta por cinco mil e quatro cargos efetivos de Agente de
Segurança Penitenciário.

Parágrafo único - A carreira de que trata esta lei integra o Grupo de
Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.".

Art. 22 - Fica acrescentado o seguinte § 2 0 ao art. 1° da Lei n°
15.301, de 10 de agosto de 2004, passando seu parágrafo único a
vigorar como § 1

"Art.1°-( ... )
§ 2 0 - Além das carreiras instituídas no "caput" deste artigo, integra o

Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo a carreira
de Agente de Segurança Penitenciário, disciplinada pela Lei n°
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14.695, de 30 de julho de 2003.".
Art. 23 - O valor da VTI do cargo de Procurador-Chefe constante no

item 111.14 do Anexo III da Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005,
passa a ser de R$292,97 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e
sete centavos).

Art. 24 - O valor da VTI do cargo de Procurador-Chefe constante no
item 111.15 do Anexo III da Lei n° 15.787, de 2005, passa a ser de
R$414,23 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

Art. 25 - O símbolo do cargo de provimento em comissão de
Capelão, constante no Anexo II e na alínea "p" do inciso VI do art. 1
do Decreto n° 17.826, de 2 de abril de 1976, fica alterado de PC-3
para PC-6, retroagindo os efeitos da referida alteração à data de
publicação da Lei n°15.787, de 2005.

Art. 26 - Ficam acrescentados os seguintes arts. 8°-D e 8°-E à Lei nc
15.301, de 10 de agosto de 2004:

"Art. 8°-D - São de provimento em comissão os cargos de Diretor de
Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, com um quantitativo
de trinta cargos.

Parágrafo único - O cargo de Diretor de Escola do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar, com carga horária de quarenta horas
semanais, será exercido em regime de dedicação exclusiva por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de
função pública das carreiras de Professor de Educação Básica da
Polícia Militar e de Especialista em Educação Básica da Policia Militar.

Art. 8°-E - A função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar será exercida por servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou detentor de função pública das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e de Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, com carga horária de vinte e quatro horas
semanais.

Parágrafo único - O Especialista em Educação Básica da Polícia
Militar no exercício da função de Vice-Diretor complementará a carga
horária de quarenta horas semanais, quando for o caso, no
desempenho de sua especialidade, hipótese em que não fará jus ao
acúmulo de gratificações.".

Art. 27 - Aplica-se à remuneração do cargo de Diretor de Escola do

rÀ
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Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da Lei n°
15.301, de 2004, o disposto no "caput" do art. 5 0 da Lei n°10.797, de
7 de julho de 1992, alterado pelos arts. 8 0 da Lei n° 11.091, de 4 de
maio de 1993, e 10 da Lei n° 11.114, de 16 de junho de 1993; nos
2 0 e 3 0 do art. 5 0 da Lei n° 10.797, de 1992; no art. 48 da Lei n°
15.788, de 27 de outubro de 2005; no item 1.3.1 do Anexa 1 da Lei n°
15.787, de 2005, e no art. 127 da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro
de 2005, retroagindo seus efeitos a 1 ° de janeiro de 2006.

Art. 28 - O Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar fará
jus à gratificação de função prevista no art. 7 0 da Lei n° 11.091, de
1993, alterada pelo art. 10 da Lei n°11.114, de 1993.

Art. 29-O inciso III do art. 10 da Lei n°15.467, de 13 de janeiro de
2005, acrescentado pelo art. 69 da Lei n° 15.961, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.lO-( ... )
III - para a carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, na

função de Arquiteto, Arqueólogo, Historiador, Geógrafo ou Geólogo:
a) graduação, para ingresso no nível 1;
b) graduação acumulada com pós-graduação "lato sensu", para

ingresso no nível IV;
c) graduação acumulada com pós-graduação "stricto sensu", para

ingresso no nível V.".
Art. 30 - O parágrafo único do art. 22 da Lei n° 15.293, de 5 de

agosto de 2004, acrescentado pelo art. 27 da Lei n°15.961, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 - ( ... )
Parágrafo único - Poderá ser aplicado fator de redução ou

supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, nos termos de decreto, após aprovação da
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
para os servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica que
comprovarem, mediante certificação, ter exercido por no mínimo três
anos o cargo de Diretor de Escola.".

Art. 31 - Aplica-se aos servidores que passaram para a inatividade
em cargos de provimento efetivo transformados em cargos da carreira

Wk
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de Auxiliar Geral de Seguridade Social, instituída pela Lei n° 15.465,
de 13 de janeiro de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, com carga
horária de trabalho de quarenta horas semanais, a tabela de
vencimento básico constante no item V.2.1 do Anexo V da Lei n°
15.961, de 2005.

Art. 32-O art. 59 da Lei n°15.788, de 27 de outubro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 - O servidor do Poder Executivo poderá optar pela jornada
de quarenta horas semanais, ficando a opção condicionada:

- à aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, nos termos de regulamento;

II - à existência de tabela para jornada de quarenta horas.".
Art. 33 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Esportes na

coluna "Classe" da Tabela 11.1 do Anexo II da Lei n°15.301, de 10 de
agosto de 2004, na linha de correlação correspondente à carreira de
Analista Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Art. 34 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação
Social no quadro "Situação anterior à publicação desta lei" da Tabela
IV.1.3 do Anexo IV da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, na
linha de correlação correspondente à carreira de Gestor em Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior - Sectes.

Art. 35 - Ficam incluídas as seguintes classes de cargos na coluna
"Classe" da Tabela lV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.468, de 13 de
janeiro de 2005, na linha de correlação correspondente à carreira de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento:

- Analista de Comunicação Social, na linha correspondente à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - Analista de Planejamento e Analista de Obras Públicas, na linha
correspondente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana.

Art. 36 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação
Social na coluna "Classe" da Tabela IV.7 do Anexo IV da Lei n°
15.468, de 2005, na linha de correlação correspondente à carreira de
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Analista de Desenvolvimento Econômico Social do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Art. 37 - Ficam incluídas as classes de cargo de Analista de
Educação e de Analista da Justiça na coluna "Classe" da Tabela IV.2
do Anexo IV da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, na linha de
correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art. 38 - Fica incluída a classe de cargo de Técnico de Cerimonial na
coluna "Classe" da Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n° 15.470, de
2005, na linha de correlação correspondente à carreira de Agente
Governamental da Secretaria de Estado de Governo - Segov.

Art. 39 - Fica incluída a classe de cargo de Analista do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente na coluna "Classe" da
Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005,
na linha de correlação correspondente à carreira de Analista
Fazendário de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF.

Art. 40-O inciso IV do art. 21 da Lei n°15.784, de 27 de outubro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do § 2° e passando seu parágrafo único a vigorar como §
1 °, com a seguinte redação:

"Art. 21 -
IV - o Professor de Educação Básica - PEB -, o Especialista em

Educação Básica e o Analista Educacional no exercício da função de
inspeção escolar, o Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
o Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, à gratificação
prevista no parágrafo único do art. 151 da Lei n° 7.109, de 13 de
outubro de 1977, e alterações posteriores;

§ 1 O - Será incorporado à VTI do Professor de Educação Básica -
PEB -, do Especialista em Educação Básica, do Analista Educacional
no exercício da função de inspeção escolar, do Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e do Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar o valor da gratificação de que trata o
parágrafo único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977, na hipótese de o
servidor por ela beneficiado ser promovido ao nível da carreira com
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exigência de escolaridade equivalente à que ensejou a percepção da
gratificação.

§ 2 0 - Em decorrência da incorporação a que se refere o § 1 °, o
servidor deixará de perceber a gratificação de que trata o parágrafo
único do art. 151 da Lei n° 7.109, de 1977.".

Art. 41 - Ficam criados dez cargos de provimento efetivo da carreira
de Auxiliar da Indústria Gráfica, instituída pela Lei n°15.470, de 13 de
janeiro de 2005, lotados na Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - A identificação dos cargos de que trata o "caput"
deste artigo será estabelecida em decreto.

Art. 42 - A quantidade de cargos da carreira de Auxiliar da Indústria
Gráfica, constante no item 1.3.5 do Anexo 1 da Lei n° 15.470, de 2005,
passa a ser de trinta e quatro.

Art. 43-A alínea "e" do inciso IV do § 1 0 d art. 13 da Lei n°15.474,
de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação,
ficando acrescentadas ao mesmo inciso as alíneas "f" e "g":

"Artl3-(...)

IV-( ... )
e) proibição de designação de servidor público proprietário,

administrador, quotista, sócio ou dirigente de empresa ou instituição
prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao Sistema único de
Saúde - SUS -;

f) proibição de designação de servidor público empregado de
empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens
ao SUS, quando se tratar de designação para as áreas de vigilância
sanitária e vigilância epidemiológica e ambiental;

g) proibição de que servidor designado como autoridade sanitária na
área de auditoria assistencial exerça a função em empresa ou
instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na
qual seja empregado.".

Art. 44-O art. 19 da Lei n°15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 - A Gratificação de Função de Regulação de Assistência à
Saúde - GFRAS -, o Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária -
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PPVS -, o Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental - PPVEA - e o Prêmio de Produtividade de Auditoria do
SUS - PPAUD - não se incorporam à remuneração nem aos proventos
de aposentadoria ou pensão do servidor, não servindo de base de
cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a contribuição à
seguridade social.

Parágrafo único - A GFRAS será base de cálculo para a concessão
de férias e do décimo terceiro salário.'.

Art. 45-O inciso lido art. 11 da Lei n°15.462, de 13 de janeiro de
2005, com a redação dada pelo art. 25 da Lei n° 15.786, de 27 de
outubro de 2005, fica acrescido da alínea "c", e sua alínea "b" passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.11-C..)
II - ( ... )
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;".
Art. 46 - Fica acrescentado à Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de

2005, o seguinte art. 43-A:
"Art. 43-A - Os professores inativos do extinto Curso de Pedagogia

do instituto de Educação de Minas Gerais, de que trata a Lei n°9.413,
de 2 de julho de 1987, lotados na Secretaria de Estado de Educação
serão enquadrados na estrutura da carreira de Professor de Educação
Superior da Uemg, na forma da correlação constante no Anexo IV
desta lei.".

Art. 47 - Ficam acrescidas na coluna "Classe" da Tabela IV.1.1 do
Anexo IV da Lei n°15.463, de 13 de janeiro de 2005, a classe "PSl",
após a classe "Professor Auxiliar", lotado na Uemg, a classe "PS2",
após a classe "Professor Assistente", lotado na Uemg, e a classe
"PS3" após a classe "Professor Adjunto", lotado na Uemg.

Art. 48 - Fica acrescentado à Lei n° 15.784, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 47-A:

"Art. 47-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 19 e 47.".

Art. 49 - Fica acrescentado à Lei n° 15.785, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 18-A:

rsl
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"Art. 18-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 16 e 18.".

Art. 50 - Fica acrescentado à Lei n° 15.786, de 27 de outubro de
2005, o seguinte art. 18-A:

"Art. 18-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 16 e 18.".

Art. 51 - Fica acrescentado à Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de
2005, o seguinte art. 22-A:

"Art. 22-A - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
de que trata o art. 11 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 20 e 22.".

Art. 52 - A progressão e a promoção em carreira do Poder Executivo
não se acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de
desempenho forem completados simultaneamente para ambas,
prevalecendo, neste caso, a promoção.

Art. 53 - O cargo de Secretário Particular do Governador, código
MG-52, símbolo SP-01, constante no Anexo da Lei Delegada n°108,
de 2003, passa a denominar-se Secretário-Geral, código MG-106,
com remuneração mensal composta de vencimento, no valor de
R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinqüenta reais), e representação,
no valor de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinqüenta reais),
totalizando H$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - O cargo de Secretário-Geral tem as prerrogativas
de Secretário de Estado.

Art. 54 - Fica extinta a função gratificada de Gestão do Sistema
único de Saúde do Estado, criada pelo art. 5 0 da Lei n°11.103, de 28
de maio de 1993.

Art. 55 - Ficam extintas três funções gratificadas de Supervisor de
Atividade Administrativa, de que trata o art. 10, inciso V, da Lei
Delegada n°108, de 2003.

Parágrafo único - A extinção das funções gratificadas de que trata o
"caput" deste artigo se efetivará na data de publicação do decreto que
as identificar.

Art. 56 - Fica acrescentado ao art. 3° da Lei Delegada n° 55, de 29
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de janeiro de 2003, o seguinte inciso XI:
"Art.3°-( ... )
Xl - Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário.".
Art. 57 - Fica acrescentado o seguinte inciso XII ao art. 5 0 da Lei n°

15.298, de 6 de agosto de 2004:
"Art.5°-( ... )
XII - Auditoria Setorial.".
Art. 58 - Ficam criadas sete funções gratificadas de nível hierárquico

intermediário, destinadas à Fundação João Pinheiro, com valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento do grau A
da referência V do Anexo III da Lei n°10.324, de 20 de dezembro de
1990.

§ 1 ° - As funções gratificadas criadas no "caput" deste artigo serão
identificadas em decreto.

§ 2 0 - A designação e a dispensa do exercício da função gratificada
de que trata este artigo dar-se-á por ato do presidente da Fundação
João Pinheiro.

Art. 59- Ficam criados, no Anexo VIII da Lei n° 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n°98, de 29 de janeiro de
2003, os seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico fixado
de acordo com o art. 5° da Lei n ° 11.728, de 30 de dezembro de 1994,
com fator de ajustamento 1,66552;

II - dois cargos de Assessor, com vencimento básico fixado de
acordo com o art. 5 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de
ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto, observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530,
de 29 de dezembro de 1987.

Art. 60 - Fica acrescentado, na tabela constante no item 111.15 do
Anexo III da Lei n° 15.787, de 2005, o cargo de Assessor, com fator
de ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Art. 61 - Fica criada uma função gratificada de Gerência de Ensino à

rs
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Distância, destinada à Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - Utramig -, com valor correspondente a 30% (trinta por
cento) do vencimento básico do cargo efetivo do servidor designado
para seu exercício, de acordo com o art. 2 0 da Lei n°11.174, de 3 de
agosto de 1993.

§ 1° - A função gratificada criada no "caput" deste artigo será
identificada em decreto.

§ 2 1 - A designação e a dispensa do exercício da função gratificada
de que trata este artigo dar-se-ão por ato do presidente da Utramig.

Art. 62 - O inciso III do art. 3 0 da Lei Delegada n° 98, de 29 de
janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ArL3°-( ... )
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
e) Diretoria de Ensino e Pesquisa;
f) Diretoria de Qualificação e Especialização.".
Art. 63 - O inciso III do art. 3 1 da Lei Delegada n° 69, de 29 de

janeiro de 2003, fica acrescido da seguinte alínea "e":
"Art.3°-(...)
III -
e) Diretoria de Promoção e Extensão Cultural.".
Art. 64 - Ficam criados, no Anexo VII da Lei n°10.623, de 16 de

janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n° 69, de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Diretor, com vencimento básico fixado de acordo
com o art. 5 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de ajustamento
1,20286;

li - três cargos de Assessor, com vencimento básico fixado de
acordo com o art. 5 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de
ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a forma de
recrutamento dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas
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em decreto, observado o percentual previsto no art. 2°da Lei n°9.530,
de 1987.

Art. 65 - Fica acrescentado, na tabela constante no item 111.2 do
Anexo III da Lei n°15.787, de 2005, o cargo de Assessor, com fator
de ajustamento 0,54200 e VTI no valor de R$421,73 (quatrocentos e
vinte e um reais e setenta e três centavos).

Art. 66 - Ficam criados, no quadro de cargos de provimento em
comissão da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, os seguintes cargos,
destinados à sua estrutura intermediária:

- oito cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico de
R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais);

II - oito cargos de Assessor-Chefe, com vencimento básico de
R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais).

§ 1 ° - A codificação, a identificação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530, de 1987.

§ 2 0 - Os cargos criados neste artigo não fazem jus à percepção da
VTI, de que trata a Lei n°15.787, de 2005.

Art. 67- Ficam criados, no Anexo II da Lei n°11.171, de 29 de julho
de 1993, alterado pelo Anexo VIII da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro
de 1994, dois cargos de Assistente de Gabinete, de provimento em
comissão da estrutura intermediária da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais -
Hemominas -, nível 7, grau G, com vencimento fixado nos termos dos
Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada n°39, de 3 de abril de 1998.

§ l - Os cargos criados por este artigo fazem jus à percepção da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei &
15.787, de 2005, no valor de R$122,50 (cento e vinte e dois reais e
cinqüenta centavos), e terão carga horária de trinta horas semanais.

§ 2 - A codificação, a identificação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n°9.530, de 1987.

Art. 68 - Fica extinto, no Anexo II da Lei n° 11.171, de 1993, alterado
pelo Anexo VIII da Lei n° 11.660, de 1994, um cargo de Chefe de
Seção, nível 11, grau B, com vencimento fixado nos termos dos
Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada n°39, de 1998, e modificações
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posteriores.
Parágrafo único - A extinção do cargo de que trata este artigo se

efetivará na data de publicação do decreto que o identificar.
Art. 69-O art. 6 0 da Lei Delegada n°108, de 2003, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
"Art. 6°- ( ... )
Parágrafo único - O cargo de Chefe de Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília tem as prerrogativas,
vantagens e representação de Secretário de Estado.".

Art. 70 - Após a conclusão do estágio probatório, considerado apto,
o servidor a que se referem o art. 11 da Lei n° 15.784, de 2005, o art.
13 da Lei n° 15.785, de 2005, o art. 11 da Lei n° 15.786, de 27 de
2005, e o art. 15 da Lei n°15.961, de 2005, será posicionado no grau
imediatamente subseqüente àquele em que estiver posicionado.

Art. 71 - O item 111.4 do Anexo III da Lei n°15.787, de 27 de outubro
de 2005, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II
desta lei.

Parágrafo único - Os efeitos decorrentes das alterações de que trata
o "caput" deste artigo são retroativos a 1 0 d janeiro de 2006.

Art. 72 - Ficam criados, no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003,
quatro cargos de Coordenador Institucional, código MG-108, símbolo
AS-58.

§ 1° - Os cargos criados no "caput" deste artigo são de livre
nomeação e exoneração do Governador do Estado.

§ 2° - A identificação, a lotação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto,
observado o percentual previsto no art. 2 0 da Lei n 0 9.530, de 1987.

Art. 73 - Fica suprimido, nas tabelas constantes nos tens 1.3 e 1.6 do
Anexo 1 da Lei n° 15.293, de 2004, no item 1.3, do Anexo 1 da Lei n°
15.301, de 2004, e nos itens 1.3 e 1.4 do Anexo 1 e V.3 do Anexo V da
Lei n° 15.784, de 2005, o nível 1 das carreiras de Analista de
Educação Básica, de Analista Educacional e de Analista de Gestão da
Polícia Militar, passando o nível II a vigorar como nível 1, o nível III,
como nível II, o nível IV, como nível III e o nível V, como nível IV.

Parágrafo único - O Poder Executivo adotará as medidas
necessárias para o reposicionamento dos servidores das carreiras a
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que se refere o "caput" deste artigo.
Art. 74 - O valor da VTI do servidor que ingressar na carreira de

Analista de Educação Básica entre 1 ° de setembro de 2005 e 30 de
junho de 2006, constante no item 11.1.3 do Anexo II da Lei n°15.784,
de 2005, referente à carga horária de trinta horas, passa a ser de
R$240,48 (duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Art. 75 - O valor da VTI do servidor que ingressar na carreira de
Analista Educacional entre 1 °de setembro de 2005 e 30 de junho de
2006, constante no item 11.1.4 do Anexo II da Lei n°15.784, de 2005,
referente à carga horária de quarenta horas, passa a ser de R$238,45
(duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 76 - O valor da VTI do servidor que ingressar na carreira de
Analista de Gestão da Polícia Militar entre 1 ° de setembro de 2005 e
30 de junho de 2006, constante no item VI.1.3 do Anexo VI da Lei n°
15.784, de 2005, passa a ser de R$240,48 (duzentos e quarenta reais
e quarenta e oito centavos).

Art. 77 - Os itens 11.2.3 e 11.2.4 do Anexo II e VI.2.3 do Anexo VI da
Lei n°15.784, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

- 11.2.3 - Analista de Educação Básica:
Nível 1 - Superior - 30 horas: R$215,00";
II - 11.2.4 - Analista Educacional:
Nível 1 - Superior - 40 horas: R$200,37";
III - "V12.3 - Analista de Gestão da Polícia Militar:
Nível 1 - Superior - 30 horas: R$21 5,00".
Art. 78 - O inciso VI do art. 12 da Lei n°15.293, de 5 de agosto de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 - ( ... )
VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação de nível superior, com graduação específica ou com

licenciatura, nos termos do edital, e registro no órgão de classe,
quando este for exigido por lei, para exercer atribuições técnico-
administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua formação
profissional, para ingresso no nível 1;

b) formação de nível superior, com graduação específica ou com
licenciatura, acumulada com mestrado em educação ou área afim, nos
termos do edital, e registro no órgão de classe, quando este for

Wk
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exigido por lei, para exercer atribuições técnico-administrativas e
técnico-pedagógicas na área de sua formação profissional ou em área
afim, para ingresso no nível III;".

Art. 79 - Os ocupantes do cargo de Gerente de Núcleo, criado pelo
inciso II do ai. 40 da Lei n° 15.972, de 12 de janeiro de 2006,
pertencente ao quadro de cargos de provimento em comissão do
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - Igam -, farão jus ao
recebimento da VII, de que trata a Lei n° 15.787, de 2005, com o
valor de R$ -106,50 (cento e seis reais e cinqüenta centavos), retroativo
a 10 de março de 2006.

Ai. 80 - Fica acrescentado na tabela constante no item 11.7 do
Anexo II da Lei n° 15.787, de 2005, o cargo de Gerente de Núcleo,
com símbolo de vencimento 14-C e VTI no valor de R$106,50 (cento e
seis reais e cinqüenta centavos).

Ai. 81 - O "caput" e o § 2° do ai. 90 da Lei n° 11.258, de 28 de
outubro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ai. 9°- Compõem o Conselho Curador:
- o Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - lepha-MG -, membro nato e seu
Presidente;

II - o Secretário de Estado de Cultura, membro nato e seu Secretário
Executivo;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior;

V - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

VI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico;

VII - um representante da Advocacia-Geral do Estado de Minas
Gerais;

VIII - um representante dos servidores do lepha-MG;
IX - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG -;
X - um representante da Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -;

rsLA
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Xl - onze representantes de entidades e associações da sociedade
civil com atuação na área de competência afeta ao Conselho,
escolhidos na forma de regulamento.

(...)
§ 2 - Os representantes das instituições a que se referem os incisos

III a X, e seus respectivos suplentes, serão por elas indicados.".
Art. 82 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 83 - Ficam revogados:

- o art. 6°da Lei Delegada n°63, de 2003;
lI - oart. loda Lei Delegada n°109,de2003;
III - no item 11.1.3 do Anexo II da Lei n° 15.784, de 2005, o item

referente à carga horária de quarenta horas;
IV - no item 11.1.4 do Anexo II da Lei n° 15.784, de 2005, o item

referente à carga horária de trinta horas.
Anexo 1

(a que se refere o § 2 0 do art. 9 0 da Lei n°, de de de 2006)
"Anexo 1

(a que se refere o art. 12 da Lei n°6.762, de 23 de dezembro de 1975)
Secretaria de Estado de Fazenda

.. A tabela referente ao "Quadro Específico de Cargos de
Provimento em Comissão" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
31.5.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 71 da Lei n°, de de de 2006)

"Anexo III
(a que se refere o art. 7° da Lei n o 15.787, de 27 de outubro de 2005)
* A tabela referente ao item III. 4 - (...) foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 31.5.2006.
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