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715
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N 9 5.268, DE 9 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Matadouro e Frigorífico Paladar 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° 19/2006 à empresa Matadouro e Frigorífico Paladar
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de

2006; 218Q da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.269, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Rio

Branco Alimentos S.A., localizada no Município de Visconde do Rio
Branco.

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° 20/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A.,
localizada no Município de Visconde do Rio Branco, 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 9 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 18SQ da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 2-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇÃO N2 5.270, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Rio
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Branco Alimentos S.A., localizada no Município de Patrocínio.

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° 22/2006 à empresa Rio Branco Alimentos S.A.,
localizada no Município de Patrocínio, nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 Q da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇÃO N°5.271, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Cossisa Agroindustrial S.A.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Ari. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 23/2006 à empresa Cossisa Agroindustrial 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 9 de junho de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 1852 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇÃO N 9 5.272, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Serradão 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° 25/2006 à empresa Frigorífico Serradão Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇAO N°5.273, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Bertin 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° 15/2006 à empresa Berlin Ltda., nos termos do art. 70
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 9 de junho de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 185 2 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇAO N°5.274, DE 9 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa Real

Alimentos 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°24/2006 à empresa Real Alimentos Ltda., nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 185° da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário
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RESOLUÇÃO N°5.275, DE 9 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à Cooperativa
dos Granjeiros do Oeste de Minas 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°8/2006 à Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas
Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de

2006; 2181 da Inconfidência Mineira e 189 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 -Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

ATAS
ATA DA 199 REUNIÃO ESPECIAL DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA EM 816/2006
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
1 2 Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Sr. José Carlos Carvalho - Palavras do
Sr. Marcos Sorrentino - Palavras da Sra. Raquel Tragiber - Palavras
do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Palavras do Deputado
Laudelino Augusto - Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes - Palavras
da Sra. Marta Alves Larcher - Palavras do Sr. Luiz Fontes - 2 Painel:
Composição da Mesa - Palavras da Sra. Márcia Andréa Nogueira
Magalhães - Palavras do Sr. Marcos Sorrentino - Palavras da Sra.
Raquel Tragiber - Palavras do Sr. Mauro Guimarães - Palavras da
Sra. Idarci Esteves Lasmar - Palavras da Sra. Inês Tourino Teixeira -
Palavras da Sra. Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - Arlen Santiago - Carlos

Gomes - Doutor Viana - Elisa Costa - Gustavo Valadares - José
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Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Maria Tereza
Lara - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 9h6min, 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, paraproceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 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 fórum
técnico "Educação Ambiental - Conjuntura Atual e Perspectivas", que
tem como objetivos: fomentar a educação ambiental no Estado,
subsidiar a estruturação de uma política estadual de educação
ambiental, contribuir para a divulgação do programa estadual de
educação ambiental e de outras ações referentes ao tema.

1 9 Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Marcos Sorrentino, Diretor do
Programa Nacional de Educação Ambiental, representando a Ministra
de Estado do Meio Ambiente, Marina Silva; a Exma. Sra. Raquel
Tragiber, Coordenadora-Geral de Educação Ambiental, representando
o Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad; os Exmos. Srs.
Deputados Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e da Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das
Aguas desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este
evento; Doutor Viana, Presidente da Comissão de Educação desta
Casa; a Exma. Sra. Marta Alves Larcher, Promotora de Justiça,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; o
Exmo. Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; as Exmas. Sras. Maria
Eliana Novaes, Subsecretária de Estado de Desenvolvimento da
Educação, representando a Secretária de Estado de Educação,
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Vanessa Guimarães Finto; Flávia Mourão Parreira do Amaral,
Secretária Municipal Adjunta de Meio Ambiente, representando o
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel; e o
Exmo. Sr. Luiz Fontes, representante do Fórum das ONGs
Ambientalistas de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos e agradecemos a presença da Carol,

aqui pelo Coletivo Jovem de Meio Ambiente em Minas Gerais,
representando a nossa juventude na luta pela preservação ambiental.
Temos o prazer de também receber alunos do Colégio Santa Branca e
muitos participantes do Coletivo Jovem do Meio Ambiente, a quem
agradecemos pela presença.

Palavras do Sr. Presidente
Em nome do Presidente da Assembléia Legislativa e na condição de

2-Vice Presidente da Assembléia, agradecemos a presença de todas
as autoridades que compõem a nossa mesa de trabalho e de todos os
presentes. Um abraço para os nossos alunos da Escola Estadual
Lucas Machado, do Bairro Pindorama, onde tive o prazer de ser
professor há alguns anos.

Este fórum foi uma solicitação feita pelo Presidente da Comissão de
Meio Ambiente desta Casa, Deputado Laudelino Augusto, a quem
parabenizo, e, além da Mesa da Casa, ganhou adesão da Comissão
de Educação, aqui tão bem representada pelo Deputado Doutor
Viana.

Muito nos honra presidir este fórum, pela importância deste
momento. A Assembléia Legislativa, em consulta às comissões,
preferiu realizá-lo esta semana, como parte integrante da Semana
Mundial do Meio Ambiente, já que na segunda-feira passada
comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Portanto, a Assembléia tem o orgulho de realizar este fórum
exatamente num momento em que fazemos importantes reflexões
sobre o meio ambiente, em nível mundial.

O tema central deste fórum técnico nos remete a dois conceitos ou
valores fundamentais para a sociedade contemporânea: o da
educação, instrumento indispensável para o desenvolvimento das
comunidades humanas, e o do meio ambiente, conjunto de recursos
naturais de condições e de relações que determinam a qualidade de
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vida no planeta.
Muito já se discutiu nesta Casa, em reuniões das comissões

permanentes ou em ciclos de debates, fóruns técnicos e seminários
legislativos, a respeito dos problemas ambientais que afetam nossas
cidades e nosso Estado de Minas Gerais, a exemplo daqueles
relacionados às atividades minerárias, à poluição, aos
desmatamentos, ao saneamento, aos recursos hídricos, aos resíduos
sólidos.

Enfim, a Assembléia Legislativa, por muitas e muitas vezes, trava o
debate sobre a questão ambiental, não apenas aqui, no Plenário, ou
nos Plenarinhos, nas comissões, mas também nas cidades do interior
do Estado, fazendo visitas In loco" e conhecendo os problemas
ambientais do Estado, em busca de soluções junto à secretaria, ao
ministério e aos Prefeitos e Vereadores. A Assembléia tem,
constantemente, por meio da comissão presidida pelo Deputado
Laudelino Augusto, feito inúmeros eventos e discussões sobre o meio
ambiente.

Durante tais eventos, colocaram-se em evidência questões que
desafiam os poderes públicos e a sociedade, como a degradação dos
recursos hídricos, a produção e a destinação dos resíduos sólidos,
envolvendo fatores como o uso inadequado dos solos, a ausência de
tratamento de efluentes industriais e de esgotos, a demanda pelos
serviços de coleta de lixo, o saturamento dos depósitos, a
disseminação de doenças.

Para evitar que tais problemas se agravem e comprometam nossa
saúde e nosso bem-estar, assim como os ecossistemas e a
sobrevivência de dezenas de espécies da flora e da fauna, é
necessário um esforço conjunto, com a participação dos órgãos
governamentais, dos ambientalistas, das empresas, dos educadores,
de todos os segmentos da sociedade, visando à construção de
políticas públicas consistentes para o setor, assim como à formação
de atitudes que as viabilizem e fortaleçam.

De pouco adiantarão as políticas públicas ou as leis que se
produzirem nesse campo, se não forem acompanhadas de uma
tomada geral de consciência, de uma mobilização e de uma
predisposição para mudanças por parte de pessoas e dos setores
envolvidos.

LA
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Nesse contexto, sabemos que um dos instrumentos mais

eficazes para se promover o desejado envolvimento coletivo é a
educação ambiental. Uma educação que passe pela divulgação e
aplicação das normas e programas, pelo envolvimento das instituições
formais de ensino e pelo emprego dos meios não formais de
conscientização dos cidadãos.

E oportuno ressaltar que tal processo de educação ambiental deve
abranger não apenas a transmissão e a assimilação de
conhecimentos, mas, principalmente, a sensibilização, o
comprometimento e a adoção de atitudes, individuais e coletivas,
voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da
qualidade de vida.

São essas as preocupações que norteiam o fórum técnico que
estamos iniciando e que tem como objetivos específicos fomentar a
educação ambiental no Estado, subsidiar a estruturação de uma
política estadual de educação ambiental e de outras ações referentes
ao tema, envolvendo o poder público e as representações da
sociedade.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que contribuíram
para a realização deste evento, especialmente às Secretarias de
Educação, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, às entidades de apoio,
autoridades presentes, especialmente aos representantes dos
Ministérios da Educação e do Meio Ambiente, que aqui representam
os Ministros Fernando Haddad e Marina Silva; agradecemos a
presença e o empenho dos Ministros do Presidente Lula em nosso
evento. Agradecemos aos expositores e aos demais participantes.
Aproveito a oportunidade para solicitar do nosso Secretário de Meio
Ambiente empenho junto ao Governador, pois aprovamos
recentemente projeto de lei que cria a área de preservação ambiental
de Vargem das Flores, nos Municípios de Contagem e de Betim, e
está indo para sanção do Governador. Foi um projeto de minha
autoria, aprovado por unanimidade pelos Deputados e pelas
Deputadas. E um manancial importante que precisa ser preservado,
tanto do ponto de vista do fornecimento de água quanto do ponto de
vista ambiental. Solicitamos que o Secretário se empenhe para que o
Governador sancione rapidamente esse projeto.
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Temos a certeza de que, pela experiência, pelo conhecimento de

causa e pelo comprometimento das pessoas aqui presentes, as
informações e manifestações apresentadas neste fórum técnico
fortalecerão a consciência sobre o tema em debate e estimularão as
ações que se fazem necessárias para a efetiva implementação da
educação ambiental em nosso Estado. A Assembléia continuará
fazendo sua parte para que a educação continue sendo prioridade no
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Rogério Correia, Presidente desta reunião, na qual

estamos instalando o Fórum de Educação Ambiental, promovido pela
Assembléia Legislativa, por intermédio de V. Exa. cumprimento as
demais autoridades da mesa; caríssimo amigo Deputado Laudelino
Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente; Deputado
Doutor Viana, Presidente da Comissão de Educação; demais
autoridades e, sobretudo, lideranças comunitárias e educadores que
estão neste evento, que devemos incluir no rol de iniciativas muito
importantes da Assembléia de Minas, que a Semad, a Secretaria de
Educação e outras instituições apóiam com entusiasmo.

E sempre bom destacar o dinamismo da Assembléia de Minas no
debate das questões ambientais e da problemática ambiental de
Minas. Não me canso de repetir que a Assembléia de Minas é a que,
seguramente, entre as de todos os Estados da Federação, melhor
soube utilizar os mecanismos da competência concorrente
estabelecida na Constituição de 1988, que permitiu aos Estados
legislarem concorrentemente com a União em matéria ambiental. Esta
Casa seguramente foi a que mais soube utilizar esses mecanismos
para dotar o Estado de Minas de um arcabouço legal, de um conjunto
de instrumentos fundamentais para a formulação da nossa política
ambiental e, sobretudo, para o aprimoramento da política ambiental de
Minas.

Ainda agora o Deputado Rogério Correia deu-nos a notícia dessa
importante iniciativa da área de proteção ambiental de Vargem das
Flores, que se soma a outras.

Destacaria, também, a Lei n Q 15.972, recentemente sancionada pelo
Governador, que aqui tramitou por longo período, após intensos
debates com a sociedade, as entidades de classe do setor produtivo,
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as organizações ambientalistas da sociedade civil, e que é um
marco na reorganização da nossa política ambiental porque é uma lei
que consolida todo o processo de gestão colegiada e participativa que
Minas pioneiramente adotou desde a criação do Copam, ainda no
governo Aureliano Chaves, e também consolida o processo de
descentralização da administração ambiental por meio das unidades
regionais do Copam, além de reorganizar completamente toda a
estrutura de fiscalização ambiental em Minas, com a criação de novas
estruturas de fiscalização na Feam, no Igam, no IEF. Cria, por lei, o
Grupo da Coordenação da Fiscalização Ambiental Integrada, para
permitir uma maior sinergia, uma coordenação e articulação das
instituições ambientais públicas nos níveis federal, estadual e
municipal em relação ao meio ambiente.

Ao destacar a importância dessa lei no que diz respeito à
reorientação de toda ação da fiscalização ambiental em Minas, que
era cobrada com insistência, sempre fomos os primeiros a reconhecer
que uma das fragilidades ambientais da administração pública de
Minas Gerais era uma certa falta de capacidade operacional para
enfrentar a magnitude com que os problemas se apresentam na
questão da degradação do meio ambiente.

Mas, ao fazer referência a essa lei, ao destacá-la, quero destacar
mais ainda este evento que realizamos aqui agora. Isso porque, se
ainda é necessário intensificar as atividades de fiscalização, se isso
realmente ainda precisa ser feito de forma mais intensa, mediante
justas cobranças da sociedade civil - e temos acompanhado a luta de
várias lideranças que hoje se encontram presentes pedindo uma ação
mais eficaz do Estado nesse ponto -, também não podemos esquecer
que a fiscalização, ainda que exercida de maneira eficiente, tem a
capacidade de estancar a degradação ambiental, mas não a de mudar
a visão das pessoas em relação às questões ambientais. A
fiscalização não muda paradigma. O que muda paradigma é
educação. Quando falamos sobre meio ambiente, é fundamental levar
em conta essa premissa, porque a fiscalização nos dá instrumentos
poderosos, tão mais eficientes quanto melhor for a nossa capacidade
de aparelhar o Estado e realizar ações correspondentes e
necessárias, como estamos procurando fazer ainda agora, com a
convocação de 550 técnicos de nível superior que passaram no
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concurso público da administração ambiental, para aumentar a
nossa capacidade operacional de educação.

Mas é fundamental entender - e não me canso de repetir - que a
proteção ao meio ambiente extrapola as fronteiras do Estado para
situar-se no seio da sociedade e na esfera da cidadania. Não é
possível falar de cidadania plena sem ligá-la ao tema da educação,
sem entender que a solução de boa parte dos problemas ambientais
depende de mudança de comportamento da sociedade e mudança de
atitude dos cidadãos. Quem acompanha a temática ambiental e
aqueles que tiveram a oportunidade de ler, ainda agora, o relatório da
ONU sobre o estado do planeta em relação ao meio ambiente terá
razões para ficar preocupado.

O terceiro milênio fez com que, de certa forma, consolidassem-se as
tendências preocupantes do fim do século passado em relação a uma
série de temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e
para o meio ambiente. Desde a extinção dos dinossauros, nunca
tivemos, na história da humanidade, um período tão grande de erosão
da biodiversidade, de perda de espécies. Isso está ocorrendo nas
últimas três décadas.

Nunca tivemos um quadro de degradação das bacias hidrográficas
tão grande como agora. Mais de dois terços das bacias hidrográficas
terrestres estão substancialmente alterados, com sérios problemas
ambientais, sem falar nas mudanças climáticas que estão na ordem
do dia. Ninguém poderia imaginar que teríamos hoje o problema do
degelo nos pólos. O Kilimanjaro, o monte sagrado dos africanos, está
derretendo, em razão de vários problemas ambientais. Ninguém
poderia imaginar isso. Isso significa que chegamos a um ponto crítico,
independentemente do debate político, ideológico, dessa ou daquela
escolha estratégica para o desenvolvimento. Não podemos nos
esquecer que estamos, na verdade, vivendo uma crise de natureza
civilizatória, que pressupõe mudança de paradigmas. Só vamos
mudar paradigmas, de maneira adequada, por meio da educação, da
mudança de comportamento da sociedade e dos cidadãos.

Quero dizer da satisfação do governo do Estado e da Semad em
compartilhar com a Assembléia Legislativa este momento, diante de
educadores, de Lideranças, que têm uma responsabilidade, um papel
ativo nesse tema, principalmente na discussão das perspectivas da

rsl



726
conjuntura da educação ambiental. Não podemos imaginar um
processo passivo de transferência de conhecimentos. Temos de
pensar numa educação mobilizadora, que seja efetivamente capaz de
reorientar nossas posturas, nossas atitudes e a relação do homem
com a natureza, diferentemente da cultura antropocentrista, que
marcou praticamente toda a civilização ocidental nesses últimos
séculos. E disso que temos de tratar.

Fico feliz em ver que Minas comparece organizada a esse esforço,
principalmente nesta Casa Legislativa, que faz leis que estabelecem
as regras de comportamento da sociedade. Também é uma Casa
eminentemente política, onde o debate político deve ser feito na sua
concepção mais elevada. Quando falamos das leis essenciais,
sobretudo quando falamos da lei em relação ao tema da educação e
da mudança de atitude do cidadão, gostaria de concluir, citando um
verso de Carlos Drummond de Andrade: "A lei não basta! os lírios não
nascem da lei". A lei não basta, porque a ternura e o afeto não
nascem da lei. A lei não basta, porque o amor não nasce da lei. A lei
não basta, porque a responsabilidade e a ética não nascem da lei.
Esses valores essenciais à cidadania verdadeiramente ecológica não
estão escritos nos códigos e estatutos jurídicos. Ou eles estarão
gravados na nossa consciência, ou não existirão para promover as
mudanças essenciais na nossa relação com os seres humanos e na
nossa relação com a natureza. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Sorrentino
Bom dia. Antes de mais nada, agradeço, em nome da Ministra

Marina Silva, a oportunidade de estarmos aqui, nesta Semana
Mundial do Meio Ambiente, dialogando com o Estado de Minas, as
educadoras e os educadores ambientais de Minas Gerais a respeito
de como construímos políticas públicas e ações, apoiando as que já
se multiplicam em todo o País, no campo da educação ambiental. A
nossa Ministra pediu que expressássemos os mais calorosos
aplausos e saudações a esta Assembléia Legislativa, aos membros
desta Mesa e desta plenária reunida, porque estão sintonizados com
um reclamo e um grito planetários. Hoje, em todo o País e no planeta,
presenciamos uma humanidade que, na linha mencionada pelo
companheiro José Carlos Carvalho, percebe que, se não trabalharmos
com os processos educacionais, não teremos condições de fazer
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esses grandes enfrentamentos socioambientais que se colocam
como desafio para a sobrevivência da humanidade, para a
permanência dos humanos no planeta.

A nossa Ministra teve a oportunidade de constatar isso em dois
importantes momentos, nesse início de ano. O primeiro foi o V
Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, em que quase 5
mil educadores e educadoras ambientais de 22 países uniram-se em
Joinville, no Brasil, para dizer que exigiam, demandavam e estavam
dispostos a estar juntos na construção de políticas de educação
ambiental.

O segundo momento foi a Conferência Infanto-Juvenil de Meio
Ambiente - depois, a Raquel poderá dar mais detalhes sobre ela -, em
que estiveram presentes mais de 600 crianças e jovens, expressando
as responsabilidades que assumiriam para que o nosso Presidente da
República, sensibilizado, pudesse responder que também se
solidarizava e se responsabilizaria, junto àquelas crianças, pela
construção daquilo que foi demandado, um compromisso de cada um
com a construção dessas transformações mencionadas.

Esses dois grandes eventos impactaram de tal forma a Ministra que,
quando dissemos que a Assembléia Legislativa de Minas organizaria
esta atividade, ela nos disse: "Por favor, transmita aos participantes
que esse reclamo começa a ser atendido pelos chefes de nações".

Há 15 dias, tivemos um encontro dos oito países de lingua
portuguesa, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa -
CPLP -, e os oito Ministros do Meio Ambiente ali reunidos debateram
quais eram as prioridades, em termos da ação coordenada desses
países. Eles relacionaram 17 prioridades e, achando que eram muitas
para serem focadas, definiram 8. Dentre essas, a que recebeu mais
voto dos países de língua portuguesa foi a educação ambiental. Isso
não deve trazer para nós, educadores, uma impressão de que há uma
ingenuidade, um otimismo pedagógico, acreditando que apenas a
educação fará as transformações radicais que o planeta exige.
Também a educação precisa conspirar para promover tais
transformações, e sem ela não haverá a possibilidade de fazermos
isso.

• Por isso, a educação ambiental é mais e mais percebida, sentida e
enunciada como essencial para fazermos tais mudanças. Então, trago
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aqui os cumprimentos da nossa Ministra para a discussão que se
faz no Estado de Minas Gerais, que não se restringe a este momento
e fórum, mas que vem sendo promovida já há algum tempo. Mesmo
que não de muito perto, acompanhamos isso e recebemos as notícias
da construção da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
do Estado de Minas Gerais, a Ciea, descentralizada. Esse éum
modelo que Minas Gerais e mais alguns Estados, como o Pará e o
Paraná, dão como exemplo para o País, mostrando como realizar
ações coordenadas de educação ambiental não centralizadas na
Capital, mas em todo o Estado, no dia-a-dia, no cotidiano, para fazer
os enfrentamentos necessários.

Teremos oportunidade de falar sobre o tema, com mais detalhes, na
próxima etapa, quando haverá uma mesa-redonda para discutir a
política nacional de educação ambiental, a estruturação com as
políticas locais e a forma de avançarmos mais a partir deste evento
mineiro.

Cumprimento os membros da mesa e todos os participantes.
Novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Marcos. Com a palavra, a Sra.
Raquel Tragiber, Coordenadora-Geral de Educação Ambiental,
representando neste fórum o Ministro da Educação, Fernando
Haddad, que hoje apresentará ao Congresso Nacional a reforma
universitária.

Palavras da Sra. Raquel Tragiber
Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento o Deputado Rogério

Correia e as demais autoridades presentes, inclusive o Secretário
José Carlos Carvalho, com quem conversei na semana passada
acerca dessa educação ambiental que precisamos fazer, que é
substantiva. Trago os cumprimentos do Ministro Fernando Haddad,
que está muito sensibilizado com o tema da educação ambiental,
principalmente depois que participou da entrega da "Carta das
Responsabilidades da Conferência Infanto-Juvenil". Ele me disse que
ficou, por muitos dias, emocionado com a força que essa 'Carta"
mostrou ter junto à população brasileira.

Quero lembrar a todos que ontem participamos do aniversário de
comemoração de 60 anos da Unesco, que ocorreu durante a Semana
de Meio Ambiente. Foi interessante o fato de o atual Diretor da
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Unesco mencionar que o futebol é a base de alegria deste país.
Ele disse que tomara toda essa alegria e vitalidade do País pudesse
ser revertida para a educação. Todos os prêmios distribuídos ontem,
durante a cerimônia, foram para ciência, educação e meio ambiente.
Todos eles tinham relação com educação ambiental, que atua nessas
políticas da relação entre seres humanos e meio ambiente. Os
prêmios foram dados para educação para a paz, e educação
ambiental é uma educação para a paz. Os prêmios foram também
para educação e ciência, sendo que educação ambiental tem sua
base especialmente em ciência, principalmente quando se atua na
educação ambiental formal, por meio das redes de ensino, e na
educação para a cidadania ambiental, que é mais ampla.

Temos de falar não em transformação de novos paradigmas, mas
numa "transvaloração" desses paradigmas, usando esse neologismo.
Não basta mudarmos a forma, precisamos mudar os valores que
estão na base da sociedade. E um desses valores é a capacidade de
assumirmos não só responsabilidades individuais e inalienáveis, mas
também responsabilidades coletivas dos segmentos da sociedade
dentro dessa política ambiental, que é nova. Se não houver política
ambiental, não poderemos ter sustentabilidade e sobrevivência com
qualidade de vida no nosso planeta. Essa educação ambiental, que é
planetária, precisa ser sustentável. E claro que essa educação é só
uma parte dessa grande ação.

Como conversaremos daqui a pouco, gostaria simplesmente de
agradecer a presença de vocês e de convidá-los para participar do
debate, com o qual poderemos nos aprofundar muito mais nessas
questões.

Palavras do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha
Por intermédio do Presidente Deputado Rogério Correia, dos caros

Deputados Laudelino Augusto e Doutor Viana e do caro colega José
Carlos, neste ato representando o Governador Aécio Neves, gostaria
de cumprimentar toda a mesa, as senhoras e os senhores.

Muito se tem falado recentemente sobre a dicotomia entre produção
e questão ambiental. Na realidade, as questões caminham de acordo
com teses que não combinam, porque, necessariamente, a questão
ambiental não é paralela, mas intrínseca às questões de produção.

O respeito ao ambiente e à qualidade de vida é absolutamente
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necessário à sobrevivência do ser humano e, via de conseqüência,
à sobrevivência dos negócios. Os negócios não são feitos por
máquinas, mas por seres humanos, que, se não estiverem em um
ambiente adequado, evidentemente não farão negócios. Acredito que,
tendo isso claro, ficamos mais perto da solução para alguns atávicos
problemas que ainda continuam a se manifestar no dia-a-dia, nas
rotinas que demandam fiscalizações mais intensivas e que trazem
prejuízos imponderáveis ao meio ambiente, seja por questão de
ganância, que é própria e típica do ser humano, seja por
desconhecimento, que também é próprio e típico do ser humano.

Para ambos os casos, o fator educacional é a melhor forma de
atingir não só os meios necessários à preservação do meio ambiente
e à continuidade dos negócios, mas também para que as pessoas se
conscientizem de que melhoramentos podem advir da sua ação. Ação
de responsabilidade social na recuperação do que já foi feito em
termos de degradação demonstra perante a sociedade não só
respeito, mas também uma excelente forma de se fazer "marketing"
de produtos. No dia em que as pessoas se conscientizarem de que
responsabilidade social e ambiental também vende, certamente
aderirão, não por questão de foro íntimo, de ideologia, mas, sim, por
necessidade pragmática de aumentar seus negócios.

Verifiquem aquelas empresas que estão tendo, na prática,
responsabilidade social e ambiental e o crescimento que têm na
percepção de toda a sociedade, principalmente quando se leva em
consideração apenas o balanço econômico e financeiro. Tal
crescimento realmente nos chama a atenção.

Portanto, senhoras e senhores, se não pelo viés do entendimento,
da compreensão da necessidade do resgate ambiental, não só pelo
entendimento da preservação necessária da nossa forma de vida na
terra com base nos meios que nos foram colocados à disposição
desde as mais priscas eras, é necessário também que haja
consciência da parte daqueles que efetivamente são responsáveis
pela produção. Se isso não ocorrer pelo entendimento mais claro,
ocorrerá pela forma mais pragmática de atingir e melhorar os seus
negócios, e farão adesão à preservação e à recuperação ambiental.

Não há dicotomia entre um aspecto e outro: ambos coincidem,
desde que aceitemos que questão ambiental é premissa para os
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negócios, e não efeitos paralelos sobre os quais temos de atuar.
Então, como tal, se falarmos em desenvolvimento sustentado, a
questão ambiental não prescinde dessa discussão, que será
incorporada ao plano de negócios de cada ação efetivada.

Senhoras e senhores educadores ambientais, educadores de forma
geral, que vão trabalhar principalmente com crianças, sejam
empresários responsáveis desde o nascimento; se não por uma
adesão espontânea e livre, pelo menos que seja por uma questão de
oportunidade, para ter uma percepção melhor do seu produto, do seu
negócio, perante a sociedade.

O Governador tem-nos solicitado fazer, na área da agricultura, da
pecuária e do abastecimento, uma política de aproximação entre o
homem do campo e as questões de natureza ambiental que
precisamos preservar. Dessa forma, vamos continuar trabalhando
irmanados com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, porque assim construiremos não só um Estado melhor,
como também atenderemos principalmente ao reclamo do
Governador, que é transformar Minas no melhor Estado para se viver
e para se investir. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Laudelino Augusto
Terráqueas e terráqueos, habitantes do universo, do macrocosmos,

do cosmos, cada vez mais dependente do microcosmos, saudações
ecológicas a todos e a todas, à mesa. Paulo Freire nos ensinava que,
se a educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem a
educação, tampouco, a sociedade muda. Peço-lhe emprestada essa
frase, que aplico à educação ambiental. Se a educação ambiental,
sozinha, não resolverá todos os problemas ambientais, certamente,
sem a educação ambiental, não teremos soluções.

Quando fizemos o requerimento para este fórum técnico, afirmamos
que os três primeiros passos para a solução dos problemas
ambientais são educação, educação e educação. Em todos os
encontros, reuniões e visitas que fazemos, fica cada vez mais clara a
importância da educação, do convívio, da relação entre o ser humano,
o meio ambiente, a natureza e a criação maravilhosa.

Esse foi o segundo requerimento que fizemos quando entrei na
Assembléia, em fevereiro de 2003, baseado em encontros que já
havia realizado aqui, quando era Vereador. Em Itajubá, era Presidente
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da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. A
necessidade de se aprofundar o tema amadureceu com o "Fórum
Técnico de Resíduos Sólidos", com o "Seminário Aguas de Minas".
Das 409 propostas do 'Seminário Lixo e Cidadania", 98 foram
relacionadas com a educação ambiental. A idéia ganhou força, e os
grupos foram convidados. Durante três meses, preparamo-nos,
trocamos experiências, e estamos aqui com muita alegria.

Costumo dizer que Deus criou a beleza, e, às vezes, mulheres e
homens, usando mal a inteligência, a vontade e a liberdade,
inventaram a feiúra - a destruição, a degradação, o corte de árvores
onde não deveria, o desmatamento, a mineração sem
sustentabilidade e lixo, lixo, cada dia mais lixo. Isso é feiúra.

Atualmente, temos encontrado mais beleza e temos que educar para
a beleza. Dissemos várias vezes que, com este fórum técnico,
queremos coroar a Semana Mundial de Meio Ambiente, esperando
que essa questão não fique apenas neste dia, porque respiramos a
cada segundo, bebemos água a cada intervalo do dia. Queremos que
esta semana seja, especialmente para reflexão, aprofundamento,
denúncias, preocupações, mas também para divulgar as belezas.
Quisemos coroar a semana com este fórum técnico. A maior
homenagem para o meio ambiente neste ano será formatarmos uma
educação ambiental para o Estado de Minas Gerais. Já existem
programas que vamos conhecer e divulgar, mas vamos aprofundar e
trocar experiências com o pessoal do interior de Minas, com as ONGs,
com as escolas.

Nesta semana tivemos notícia das dificuldades que os funcionários
do sistema do meio ambiente vêm passando. Ontem tivemos uma
audiência pública; já estivemos com o Secretário de Estado, que está
empenhado em solucionar essa questão. Além de formatarmos a
educação ambiental para o Estado, incluímos também o
reconhecimento e a valorização dos funcionários do sistema de meio
ambiente no Estado e nos Municípios porque isso é muito importante.
Todos os que estão empenhados na luta pelo meio ambiente,
recebam a nossa homenagem.

Concluindo, porque precisarei retirar-me por alguns instantes para
participar dos 40 anos da política ambiental juntamente com o
Secretário de Estado, quero dizer que, pelo resgate da beleza, pelo
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bem do presente e do futuro da humanidade, desejo um bom
trabalho a todos.

Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes
Bom dia a todos, Deputado Rogério Correia, em cuja pessoa

cumprimento os integrantes da mesa, demais colegas. Permito-me
chamá-los de colegas porque estamos todos nós imbuídos da
preocupação ambiental. De certa maneira, o Secretário José Carlos
roubou a minha fala. As coisas que ele disse são coisas que eu
gostaria de dizer a vocês. Vou acrescentar algumas preocupações
que são singulares: primeiro, citando Gramsci, filósofo italiano,
gostaria de lembrar o duplo papel que a educação tem, de manter as
estruturas e transformar essas estruturas. Lembrando essa síntese
que Gramsci faz da educação, dá para perceber o desafio que nos
espera na área da educação.

Na área da educação ambiental, gostaríamos de perguntar: estamos
tratando da educação ambiental oferecida pelas escolas ou da
educação ambiental que a sociedade tem que vivenciar? Não
podemos esperar somente das escolas a transformação das atitudes,
dos valores e do comportamento das pessoas. Por outro lado, não
podemos desprezar o papel que a educação escolar pode ter e terá
nessa transformação.

Por quê? Porque essa temática teria de ser ministrada para as
crianças desde a pré-escola e creches até a universidade, quando já
estarão adultas e poderão ser futuros professores em nossas escolas.
Essa matéria deveria ser aplicada como um campo de conhecimentos
específicos, não como uma disciplina específica. Todas as disciplinas
da área curricular dos diferentes cursos teriam de tratar da questão do
meio ambiente. A engenharia deveria se preocupar com a construção
de uma estação de tratamento de esgoto e com a captação das
águas, a fim de oferecer água com qualidade para a população. A
área da saúde, como a medicina, e todas as outras áreas deveriam se
preocupar com a educação ambiental.

No fundo, essa preocupação ultrapassa a recuperação da beleza,
pois temos de nos preocupar com a perpetuação da vida. Se
pensarmos que necessitamos de todas essas questões ambientais
resolvidas, equacionadas e encaminhadas, poderemos entender essa
enorme responsabilidade que pesa nos ombros da Secretaria de
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Educação, pois há aproximadamente 3 milhões de alunos na rede
pública estadual. Se incluirmos a rede municipal, ultrapassaremos um
pouco os 4 milhões de alunos. Se incluirmos os que freqüentam a
universidade, atingiremos quase um terço da população do Estado. Se
todos nós nos preocuparmos com a questão ambiental, poderemos
discutir, dominar conhecimentos e promover mudanças de
comportamento e atitude em relação a essa questão.

E muito importante realçarmos que estamos aprendendo a questão
ambiental, que é relativamente nova. Todas as práticas que nos
dispusermos a desenvolver e inserir nas escolas representam para
nós um aprendizado constante. Os nossos professores, em sua
maioria, não têm recebido, na formação universitária, o tratamento
conveniente sabre essas questões.

O Fórum de Educação Ambiental é muito bem visto pela Secretaria
de Educação. Esperamos que obtenha bastante sucesso e que, em
um tempo breve, possamos discutir os sucessos, as experiências bem
sucedidas e os progressos alcançados nessa área.

Justifico a ausência da Profa. Vanessa, nossa Secretária, que se
encontra em viagem. De forma especial, apresento os seus
cumprimentos à Assembléia Legislativa pela realização deste evento.
Muito obrigada.

Palavras da Sra. Marta Alves Larcher
Bom dia a todos. Cumprimento os ilustres integrantes da mesa na

pessoa do Deputado Rogério Correia, que sempre teve nesta Casa
uma atuação preponderante na defesa do meio ambiente. Saúdo a
iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, que teve de se retirar para
outro compromisso. Agradeço o convite para participar deste evento,
representando o Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça, e o Dr. Rodrigo Cançado, nosso Coordenador do Centro de
Apoio às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente.

Como representante do Ministério Público na Comissão
lnterinstitucional de Educação Ambiental, preocupo-me em criar uma
política de atuação do Ministério Público na questão da educação
ambiental.

A nossa atuação até então tem sido voltada para a repressão. Ainda
que preventiva, dá-se diante da ameaça de uma lesão concreta ao
meio ambiente.
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A fiscalização é sempre pontual, enquanto a educação ambiental

se espraia por toda a sociedade. Como não somos tantos assim e a
fiscalização não consegue chegar a todos os lugares, a educação
ambiental é, acima de tudo, uma ferramenta muito importante na
questão da preservação ambiental.

Precisamos conquistar corações e mentes para nossa causa,
porque ela está relacionada com a permanência do ser humano na
face da Terra.

Mais uma vez, cumprimento a Casa pela iniciativa deste seminário.
Espero que nosso trabalho seja frutífero e que saiamos daqui com
alternativas para aplicar em nossas atuações.

Palavras do Sr. Luiz Fontes
Bom-dia. Cumprimento a Mesa, especialmente o Prof. Marcos

Sorrentino, que já está fazendo história com suas publicações, e a
Raquel Tragiber, que, na coordenação das pesquisas, vem
registrando a evolução do pensamento brasileiro sobre o meio
ambiente.

E uma honra e uma responsabilidade da ONG Ambiente Brasil, com
sede em Viçosa, estar aqui representando o Fórum das ONGs
Ambientalistas mineiras.

O que é o Fórum das ONGs Ambientalistas mineiras? E um fórum
informal, que se reúne a cada dois meses com o poder público
ambientalista em Minas. Fazemos reuniões quando o Secretário de
Meio Ambiente pode comparecer com o "staff" ambiental. As ONGs
exercem aí seu papel de fiscalização, denúncia, cobrança e parceria.

O Fórum das ONGs Ambientalistas mineiras é uma demonstração
de que o Estado de Minas Gerais dá importância à participação do
terceiro setor. E fácil observar isso. Os demais componentes desta
Mesa, a não ser eu, representam um dos três segmentos do primeiro
setor: Judiciário, Executivo e Legislativo. Sou o único do terceiro setor,
para mostrar como as ONGs ambientalistas têm importância nesse
processo e, acima de tudo, na educação ambiental.

Há muitos representantes de ONGs neste Plenário. Aproveito a
oportunidade para falar sobre nossas perspectivas de educação
ambiental.

As ONGs têm atuações diferentes das do primeiro e do segundo
setores, porque geralmente participam das ONG5 pessoas que se
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envolvem e têm paixão pela causa ambientalista.

Chamo a atenção dos senhores para dois pontos. Primeiro: estão
sendo criadas comissões interinstitucionais de educação ambiental.
Anteontem, por exemplo, estive em Ubá participando de uma reunião
da Ciea da Zona da Mata, que será constituída no próximo dia 21.

As ONGs têm um papel fundamental, porque, quando são
chamadas, poucas aparecem, poucas estão estruturadas. Precisam
participar, precisam intervir nas Cieas.

O segundo ponto é que o Estado está querendo fazer a política de
educação ambiental e o governo federal já tem a política de educação
ambiental, mas precisamos partir para as políticas municipais de
educação ambiental.

Fiquei agradavelmente surpreso, há duas semanas, no Fórum
Regional de Educação Ambiental, em Carangola, quando foram
apresentados á Câmara Municipal dessa cidade o Código Ambiental
do Município e uma proposta de política de educação ambiental. Isso
fará com que, progressivamente, a educação ambiental assuma na
prática e no cotidiano de cada Município a dimensão necessária para
a mudança efetiva de atitude.

Como representante do Fórum das ONGs - e vários dos que aqui
estão me delegaram essa responsabilidade -, afirmo, depois de
realizados o 1 e o II Encontros das ONGs Ambientalistas Mineiras,
respectivamente em Viçosa e durante o ConBio, em Belo Horizonte,
que o terceiro setor, em especial as ONGs ambientalistas, não foge do
seu compromisso de ajudar o poder público e o segundo setor, as
empresas responsáveis, a vencer esse desafio de tornar a educação
ambiental, mais que um discurso, uma prática cotidiana. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia Legislativa, manifesto os
agradecimentos às autoridades que participaram da abertura deste
fórum técnico. Desejo a todos, em nome do Presidente Mauri Torres,
um fórum técnico frutífero, que nos ajude no desenvolvimento de
políticas públicas de preservação ambiental e de educação ambiental
em Minas Gerais. Muito obrigado.

2 Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Bom-dia. Dando
prosseguimento aos nossos trabalhos, convidamos a tomar assento à
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mesa para o 29 Painel as Exmas. Sras. Raquel Tragiber,
Coordenadora-Geral de Educação Ambiental, representando o
Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad; Márcia Andréa
Nogueira Magalhães, geógrafa, Mestre em Educação pela UFMG e
especialista em Educação Ambiental, representando a Sra. Naná
Mininni Medina, Mestre em Educação Ambiental; os Exmos. Srs.
Marcos Sorrentino, Diretor do Programa Nacional de Educação
Ambiental; Mauro Guimarães, Educador Ambiental; e Deputado
Laudelino Augusto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e da
Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das Aguas desta Casa e
autor do requerimento que deu origem a este evento; e as Exmas.
Sras. Idarci Esteves Lasmar, Diretora de Educação e Extensão
Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Inês Tourino Teixeira, Assessora de
Educação da Secretaria de Estado de Educação e Especialista em
Educação Ambiental; e Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira,
Coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas - Igam - e especialista em Educação Ambiental.

Palavras da Sra. Márcia Andréa Nogueira Magalhães
Bom-dia. Fico feliz em ver que este seminário agregou tantas

pessoas. As inscrições até se esgotaram.
Agradeço à comissão organizadora do seminário pelo convite para

estar aqui pela segunda vez. Estivemos nesta Assembléia no ano
passado, no seminário "Lixo e Cidadania".

O tema da minha exposição é complexo, e o tempo é muito
pequeno, por isso serei muito objetiva. Farei uma discussão
mostrando como a educação ambiental não é um conceito novo.
Falarei sobre a evolução desse conceito, não num sentido linear;
sobre como ganhou maturidade e, a cada momento, um significado
que não está descolado do próprio processo da educação.

Os conceitos de educação, de educar e de ensino expressam-se em
termos conceituais e metodológicos. Algumas autoridades já falaram
sobre a questão da forma. Não temos que nos preocupar com a
forma, mas com a mudança de valores. Será que essa idéia é recente
ou remonta a outros momentos da história da educação ambiental?

Não farei uma classificação dos conceitos, como propôs o Prof.
Marcos Sorrentino em relação às correntes de abordagem da
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educação ambiental. Quando classificamos alguma coisa,
incorremos no risco de reduzir determinadas idéias. Quando
estudamos a história da educação ambiental, percebemos que não
existem conceitos puros de educação ambiental. Os conceitos são
híbridos e misturam-se. Se perguntarmos, nesta sala, o que é
educação ambiental, cada pessoa terá um conceito originado de uma
determinada corrente de pensamento. Nossas concepções sobre
educação ambiental trazem uma mistura de várias tendências. Alguns
conceitos mostram uma predominância maior de uma determinada
corrente de pensamento, e outros estão mais próximos de outras
correntes. Não quis traçar as fronteiras do ponto de vista de uma
classificação, mas apresentar algumas referências importantes,
algumas construções teóricas que aparecerão principalmente nos
documentos de referência no campo da educação ambiental. Quais
são esses documentos? O Brasil foi signatário de alguns deles. Por
exemplo, tivemos conferências até o surgimento da expressão
'educação ambientar.

Ao ouvir a fala de algumas autoridades, algo me preocupou muito.
São exigidas do educador ambiental várias posturas, como
participação e atuação. Resumindo, deve estar extremamente
comprometido com a educação ambiental: para isso, é preciso que
esse educador tenha passado por um processo de formação inicial e
continuada em sua graduação. Se fizermos um levantamento, em
termos curriculares, não temos ainda no Brasil a inserção da disciplina
"Educação Ambiental". Não estou discutindo se deve tornar-se uma
disciplina fechada no currículo, mas seria interessante que houvesse a
presença formal dessa disciplina nos currículos de todos os cursos de
graduação. Muitas disciplinas aparecem em qualquer curso, como as
ligadas ao português mais técnico. A estatística é obrigatória em
qualquer curso. Por que a educação ambiental não está presente nos
cursos de graduação?

A expressão "educação ambiental" surgiu pela primeira vez durante
uma conferência realizada na Universidade de Keele, na Inglaterra. A
primeira idéia, como está ali, é a de que a educação ambiental deveria
tornar-se parte essencial da educação de todos os cidadãos, sendo
definida como conservação ou ecologia aplicada. O veículo para a
educação ambiental seria a área da biologia. E importante
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entendermos o contexto histórico em que esse conceito surgiu.
Atualmente, muitos países da Europa estão passando por um
processo de reconstrução. Devemos levar em consideração que
passaram por duas guerras. A Inglaterra, por volta de 1958, sofreu um
desastre relacionado com a inversão térmica, que causou um grande
impacto. Foi o primeiro desastre ecológico do mundo transmitido por
rádio. Depois, nos Estados Unidos, houve outro acidente ligado à
inversão térmica. A idéia do conservacionismo aparecerá nos
conceitos de educação ambiental em virtude de um quadro de
degradação muito gritante e significativo para as sociedades,
principalmente nos países onde existe processo de industrialização
mais acelerado.

Em 1968, foi criado o primeiro Conselho de Educação Ambiental na
Inglaterra, que reúne mais de 50 organizações. Não podemos dizer
que eram ONG5, mas talvez tenham sido as primeiras sementes do
que chamamos de organizações não governamentais ligadas ao
movimento ambientalista.

Alguns países, como a Dinamarca e a Finlândia, destacam-se na
elaboração de documentos que analisam determinados conceitos,
como, por exemplo, o de desenvolvimento sustentável.

A Unesco realizou o primeiro estudo sobre o meio ambiente e a
escola ainda na década de 60. O Sorrentino destaca que, nesse
primeiro estudo, se percebe que o ambiente não deveria ser
apresentado só como o entorno físico, mas compreenderia também os
aspectos sociais, culturais e econômicos, que são inter-relacionados.

Essa idéia de inter-relação começa com o próprio surgimento da
questão ambiental no século XX, particularmente com a elaboração da
Teoria dos Sistemas, publicada em 1938, que apresenta um novo
paradigma para as ciências. Até então o pensamento predominante
era mais estruturalista, mais preocupado com a forma, mais detido
nisto que hoje criticamos, que é uma visão de mundo muito
fragmentada, em que o homem não é parte da natureza, mas aquele
ser que vai dominá-la através do conhecimento, sobretudo o
matemático. Com a Teoria dos Sistemas, essa noção de inter-relação
ganha outra perspectiva.

E interessante, porque a escolarização dessas idéias - e chamo de
escolarização o processo em que tais idéias ingressam no âmbito da
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educação - só acontecerá de maneira cada vez mais formalizada...
E, quando falo em formalização, não me retiro ao tato de a educação
ambiental entrar na escola, mas em começar a aparecer em estudos,
a alguns princípios começarem a ser delineados e a surgirem algumas
leis a ela relativas.

Outro ponto é que o estudo do meio ambiente começa pelo entorno
imediato. Quando trato da questão ambiental por meio da educação
ambiental, começo do local para o global ou do global para o local?
Essa é uma pergunta que todo educador ambiental se faz. E não só
ele, o professor, de maneira geral, indaga-se: 'Quando analiso
determinado objeto de estudo, qual seria a melhor abordagem em
termos de categoria espacial, partir do todo para as partes ou das
partes para o todo?.

Em 1972 houve a primeira conferência das Nações Unidas na
Suécia. Não vou ler esse material, o interessante é que essa
conferência delineou os princípios do chamado ecodesenvolvimento.
O Brasil participou; na época, o representante foi o Ministro Delfim
Netto, que integrou a questão da pobreza na abordagem do problema
ambiental. Está certo, não destruiremos o meio ambiente, mas como
vamos promover o progresso econômico? Estamos numa fase em que
a idéia de progresso econômico se sobrepõe à de desenvolvimento
econômico. E atualmente estamos longe do chamado
desenvolvimento sustentável. Essa idéia do progresso é bastante
imediatista também.

Qual a influência disso nas concepções de educação ambiental que
se tem neste momento?

A educação não será diferente das abordagens educacionais. Vou
ter aí metodologias extremamente tecnicistas, porque estamos em
pleno milagre econômico no Brasil. Veremos surgir uma série de
escolas, tanto em nível municipal quanto estadual, as chamadas
escolas politécnicas, polivalentes. Em Belo Horizonte, podemos citar o
exemplo do Marconi e do Imaco, que já existiam, mas reforçarão
esses cursos de formação mais técnica, profissionalizante,
principalmente no ensino médio, que, àquela época, era o chamado
ensino do 2Q grau.

Como essa visão tecnicista se manifesta na educação ambiental?
Principalmente por meio de práticas que o induzem a olhar a questão.
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Você não está preocupado em construir conceitos, já chega com o
conceito pronto; trabalha com duas formas de educar, os chamados
métodos indutivos, da parte para o todo, e os métodos dedutivos. Mas
dentro de um certo racionalismo, ou seja, não está preocupado com o
sentimento e com a subjetividade das pessoas que fazem parte do
processo de ensino.

Muitos nesta sala tiveram seu processo de formação escolar nesse
período, na época da chamada educação tradicional, em que era
valorizada a memorização e a nomenclatura. Fosse nas aulas de
Biologia, fosse nas de Geografia, disciplinas que mais abordavam
alguma coisa próxima do que hoje entendemos como educação
ambiental, era mais importante saber o nome das coisas que a inter-
relação entre os elementos do ecossistema. Nesse momento, a
educação ambiental ocorria de maneira informal, por meio de
manifestações, de iniciativas fragmentadas, feitas pelas chamadas
associações, que hoje seriam consideradas ONGs. Essas iniciativas
não surgiram necessariamente do poder público, mas da sociedade.
Teremos algumas iniciativas ligadas ao poder público na década de
80, com a visão do chamado ecodesenvolvimento. E o caso de
Ceilândia, em Brasília, que foi o primeiro projeto de educação
ambiental oficializado. Não quer dizer que não tenha havido iniciativas
objetivando a educação ambiental em outros lugares.

Esta conferência traz algumas questões importantes, principalmente
no art. 19, que estabelece ser indispensável um trabalho de educação
em questões ambientais, visando tanto as novas gerações quanto os
adultos, dispensando a devida atenção aos setores menos
privilegiados para assentar as bases de uma opinião pública bem
informada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das
empresas e das comunidades, inspirada na sua responsabilidade
relativamente à proteção e ao melhoramento do meio ambiente em
toda a sua dimensão humana.

Aí temos o primeiro delineamento do que hoje chamamos de
"empoderamento", que está na moda.

Mas estamos em um contexto histórico que não nos permite isso.
Nossa Constituição está sendo gestada. Ou seja, estamos vivendo o
processo histórico do movimento constituinte. Aqui, no Plenário,
existem pessoas com um pouco mais de 18 anos, que vão lembrar-se
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desse momento histórico vivido no nosso país. Eu era uma jovem
professora e participei intensamente desse processo, na escola onde
trabalhava.

Houve um projeto muito interessante no Estado de Minas. Estou-me
referindo à obra de Bartolomeu de Queirós, intitulada "A Carta". Ele
trabalhou a idéia de uma grande carta que estava sendo escrita e que
seria a Constituição.

A reunião em Estocolmo foi muito importante para gerar um outro
encontro. Posteriormente, veio a Carta de Belgrado, de grande valia
para a questão da educação ambiental. Nela foi introduzido o conceito
da chamada ecologia profunda. Conceito esse elaborado por Aldo
Leopoldo, filósofo alemão. Ele trabalhou a idéia de que a mudança
deve ser feita de dentro para fora. Isso se aproxima muito dessa
questão de mudança de valores, trazido, à tona pelos conselhos de
educação ambiental.

Existe ainda um último documento, que é o Encontro de Tibilis.
Grande parte das nossas propostas se basearam nesse documento.

Diante da minha experiência como professora de ensino
fundamental e também como educadora ambiental, gostaria de dizer
que, às vezes, nos prendemos muito a esses documentos oficiais, o
que nos leva a incorrer num perigo muito grande, ou seja, a matança
da nossa criatividade. Por mais que haja tratados e referências, quem
é educador sabe que, naquela relação cotidiana do processo de
ensino e aprendizagem, pode-se até elaborar um grande projeto, mas
o inusitado sempre vai existir. Nunca teremos certeza daqueles com
quem vamos lidar.

Na área da educação ambiental, os projetos são muito incipientes.
No ano passado, trabalhei na Conferência Infanto-Juvenil e pude ver
que os materiais chegam atrasados. Além disso, o tempo para
trabalharmos a sensibilização das pessoas é mínimo. Quem é
educador ambiental e tem um conceito amplo de educação ambiental
não quer surfar sobre a realidade. Para mudarmos, de fato, é preciso
fazer um mergulho e fazer mergulho é algo que exige tempo. Era isso.
Muito obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Sr. Marcos Sorrentino
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Para aproveitarmos bem o tempo, visto que a questão conceitual

já foi apresentada pelo Secretário José Carlos Carvalho, logo no
início, mostrando o contexto planetário e a relevância da educação
ambiental para esses enfrentamentos socioambientais, sugiro
entrarmos direto na discussão do porquê de um sistema nacional de
educação ambiental.

Qual é o momento que vivemos hoje? Quais são as perspectivas
apresentadas para a estruturação desses enfrentamentos ou dessa
construção de um novo tipo de sociedade que responda aos reclamos
que todos nós, que estamos envolvidos com educação,
apresentamos? Aquela máxima do poeta, "gente é para brilhar",
parece estar por trás de tudo aquilo que procuramos construir.

Em última análise, a própria forma de organização da sociedade, os
processos educacionais que ocorrem sempre perseguem a felicidade
humana, a possibilidade de cada um encontrar o melhor de si e dar o
melhor de si para a vida, para a própria existência e a do próximo,
sendo ele humano ou não. Como estruturar o Estado e as políticas
públicas que possibilitem isso?

O campo da educação hoje está razoavelmente bem perpassado
por um ideário, uma concepção que compreende que educação não
se limita a ensino, mas é, acima de tudo, aprendizagem. O papel do
processo educacional é criar condições para cada um desenvolver
plenamente suas capacidades, suas condições de buscar sua
felicidade e de se realizar como ser humano. Quando isso é
interiorizado, temos de fazer a discussão: como o sistema nacional de
educação ambiental - que não existe, está em construção - possibilita
isso?

Até então, em todo esse histórico apresentado, a humanidade tem
apalpado essa questão da educação ambiental, buscando formas de
implementá-la. Existem iniciativas maravilhosas. O Brasil e a América
Latina têm dado exemplos para o planeta de iniciativas de educação
ambiental extremamente pertinentes, sintonizadas com toda essa
teoria que tenta trazer o social para o ambiental, que fala de
interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, de complexidade, etc.

No entanto, como foi dito anteriormente, nunca se falou tanto sobre
meio ambiente como se tala hoje, e nunca se o degradou tanto como
hoje. Portanto, informações a respeito do meio ambiente não são
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processos que possibilitem transformações radicais. Estamos falando
de uma educação ambiental radical que tem forte compromisso com a
democracia, com a participação, com o envolvimento de todos e de
cada um, de corpo e alma, e compromisso com a vida. A segunda
máxima dessa educação ambiental radical, que fazemos, é um
compromisso inarredável com a vida.

A terceira máxima é com o refutar qualquer tipo de totalitarismo,
mesmo o totalitarismo da luta pela vida. Isso cria um campo de
tensão. E o compromisso inarredável com a vida e o refutar o
totalitarismo. Quando dizemos isso, é difícil compreender, mas é
nessa relação dialética que construímos o sistema nacional de
educação ambiental, querendo a mata ciliar na margem do rio porque
sabemos ser ela essencial para a manutenção da vida, como corredor
ecológico, como uma série de benefícios que propicia a manutenção
das águas. No entanto, não queremos que a preservação da mata
ciliar se dê somente pela obrigação legal, em razão de a pessoa
vergar-se à lei, ou somente pela sedução do dinheiro: dão um
dinheirinho para o cara, ele replanta a mata ciliar, porque sabemos
que isso tem pouca sustentabilidade. Na primeira oportunidade que o
cara tem para colocar fogo ali, escondido, ele faz isso e diz que não
tem culpa, diz que o fogo pegou sozinho. Ou quando passa o primeiro
vendedor de ilusões falando que, se ele ganhou R$10,00 para plantar
mata ciliar, pode oferecer R$ -15,00 para ele tirar a mata ciliar e plantar
soja ou qualquer outra coisa, ele também muda de opinião.

Portanto, queremos comportamentos arraigados, encarnados, de
corpo e alma; a adesão à vida não nos basta que seja pela
oportunidade. A oportunidade pode fazer parte de uma estratégia
pedagógica de médio e longo prazos. Como esse processo
microeducacional, que cada um de nós está acostumado a fazer,
reverbera e induz políticas públicas? O que tentamos construir? Eu e
Raquel falaremos sobre o assunto, e temos procurado fazê-lo de
forma sintonizada porque sabemos que o processo não se constrói
somente com as crianças nas escolas, somente com os profissionais
de ensino nas escolas. Também não se constrói sem as escolas, não
se constrói somente com sindicatos, associações de moradores ou
com os meios de comunicação de massa. Precisamos, para fazer uma
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educação ambiental com a radicalidade que o momento exige, de
processos formativos sincrónicos e sinérgicos, que conspirem na
mesma direção, e não que se contraponham. O professor e a escola
propõem que se faça algo, e, chega em casa, o pai e a televisão falam
outra coisa, numa outra direção, ou, às vezes, vice-versa. O mineiro
Angelo Machado conta-nos uma história muito interessante referente
à criança, que chega em casa, pega uma perereca, levando-a para a
mãe, que lhe diz: "Tira esse bicho sujo daqui". Leva-a à moça que
trabalha em sua casa, que lhe diz: "Ai que coisa horrível! Onde você
pegou isso?". A criança diz que a encontrou no bidê. A perereca é
novamente reputada como suja. Leva-a à professora, que também
critica. Esse conjunto de reações pequenas vão construindo a
compreensão da criança sobre a vida, sobre outros seres com os
quais compartilhamos o planeta.

Observamos recentemente a questão das mudanças climáticas.
Perguntemo-nos como isso repercute em cada um, especialmente nas
crianças e nos jovens, quanto à perspectiva de futuro, quando
recebemos milhares de informações sobre a extinção do planeta,
mudanças climáticas e as dificuldades vivenciadas pelo sistema no
sentido de se contrapor às alterações climáticas. Isso vai criando o
que se chama de crise ambiental. A crise ambiental cria-se dentro de
cada um de nós, com esse sentimento ilhado da falta de perspectiva
de futuro, etc.

Portanto... Você está levantando a mão para falar? (- Pausa.) Pois
não.

O Sr. Presidente - Teremos, depois, o momento para os debates.
Você vai sair? (- Pausa.) Como você sairá, abriremos uma exceção.
Favor ativar o microfone para que o aluno Max Pereira Ziller, do
Colégio Santa Branca, faça sua pergunta.

O Sr. Max Pereira Zilier - Estava ouvindo suas palavras. Vocês
falam muito bonito, mas eu queria saber se fazem as coisas realmente
acontecer. Queria saber se colocam seus planos em prática.

O Sr. Marcos Sorrentino - E você quer saber de corpo e alma ou
satisfazer uma curiosidade intelectual?

O Sr. Max Pereira Ziler - De corpo e alma.
O Sr. Marcos Sorrentino - De corpo e alma. Então, respondo-lhe.

Quando falava num sistema nacional de educação ambiental, cada
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um de nós está engajado na frente em que atua, no sentido de
fazer isso acontecer. Portanto, se, na escola, você está engajado, de
corpo e alma, com o objetivo de fazer isso acontecer, a sua frente é
conseguir mobilizar a escola para criar uma Com-Vida, uma Comissão
em Defesa da Vida. A sua frente é mobilizar a escola, os professores
e a comunidade do entorno da escola para executar uma série de
ações, cotidianas e continuadas, a fim de melhorar o meio ambiente e
a qualidade de vida. Mas é, também, cobrar da Prefeitura Municipal,
do governo do Estado, do governo federal políticas públicas que
respondam à altura. Como para você cobrar sozinho é difícil, é
importante que esteja organizado com seus colegas, com seus
amigos, etc., para fazer essa cobrança. Um importante movimento,
que hoje existe em todo o País, resultado de uma política pública que
faz as coisas acontecerem de corpo e alma, é representado pela Rede
de Juventude e Meio Ambiente, a Rejuma, estimulando a criação de
coletivos de juventude e meio ambiente.

São 180 milhões de brasileiros, são milhares de escolas, por isso é
muito difícil um jovem ou um cidadão chegar à formulação da política
pública, elaborada no parlamento. Imaginem uma pessoa de Varginha
vir a Belo Horizonte para conseguir que mudem a política de ICMS,
para que o recurso venha para a atividade que ele quer que seja feita.
E importante que esses jovens que estão criando a Com-Vida em
Varginha criem um movimento que influencie a Assembléia
Legislativa, a Câmara dos Deputados. Esses movimentos só terão
expressividade se conseguirem força e voz. O papel do sistema
nacional de meio ambiente é induzir a formação desse tipo de
organização. A Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, a
Conferência de Adultos, a Rede de Juventude de Meio Ambiente, as
redes estaduais de educação ambiental, os fóruns de ONGs
ambientalistas e todas as estruturas do Estado precisam conspirar
para dar voz a essas manifestações de cada cidadão.

O tema da nossa conversa é sobre o sistema nacional de educação
ambiental. Na frente de formulação de políticas públicas, procuramos
construir um sistema que dialogue com essa demanda que oprime e
obriga as pessoas a vir aqui para saber como as coisas se tornam
concretas, reais. A forma de torná-las concretas e reais é dar
organicidade às inúmeras ações que existem.
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Há uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que se gasta

muito dinheiro com educação e com educação ambiental. No entanto,
isso entra num ouvido e sai no outro. Falamos em plantar árvores no
Dia da Arvore, mas, no resto do ano, quebramos todas elas. A maior
parte das pessoas ouve falar da importância de não se jogar lixo no
chão, mas continuar a jogar lixo no chão. Por que não incorporam os
comportamentos? Porque precisamos que haja um sistema que faça
com que a educação ambiental não seja específica, fragmentada, mas
que esteja permanentemente ocorrendo.

O Sr. Presidente - Max, tivemos o prazer de responder a sua
pergunta. Completando o que o professor falou, Max, estamos aqui
num contexto aberto, pegamos todos os questionamentos e todas as
cobranças e fazemos uma formatação, um documento e o levamos
aos órgãos executivos. Cobramos, depois, a execução. Por isso, é
importante o debate público. Abrimos, Max, uma exceção para você.

O Sr. Marcos Sorrentino - Vou tentar sintetizar. A proposta do
sistema nacional está em curso. Pretendemos, durante o próximo ano,
até o 6 Fórum Brasileiro de Educação Ambiental - que deve ocorrer
no final do ano que vem no Rio de Janeiro -, promover amplamente
esse debate na sociedade. Estamos elaborando um documento inicial,
que se destina a rever a política nacional de educação ambiental, de
1999, regulamentada em 2002. Em julho de 2003, ela começou a ser
implementada, com a criação do órgão gestor da educação ambiental
no País.

Esses três anos de implementação da lei da política nacional
permitem-nos pensar que aprimoramentos precisam ser feitos nessa
lei. Um deles é o da organicidade da criação do sistema nacional de
educação ambiental. Tal organicidade deve começar com um órgão
gestor, e o que hoje é o comitê assessor, pensamos, deve-se
transformar num conselho nacional de educação ambiental, com um
poder maior de deliberar e disciplinar a educação ambiental no País.
Ele irá até as Com-Vidas, que, inicialmente, como propostas do MEC,
são organizações em defesa da vida, da qualidade de vida na escola.
Nós as assumimos também como organizações fora da escola, na
direção do que o Paulo Freire falava a respeito dos círculos de cultura.

Como, então, damos organicidade? A partir do círculo de cultura,
dentro e fora da escola, do círculo de meio ambiente e qualidade de
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vida e do círculo de aprendizagem e qualidade de vida. Esse
círculo é aquele em que o nosso companheiro Max se sentirá à
vontade e terá mais que 2 minutos para falar. Esse círculo de
qualidade de vida e aprendizado deve ser aquele em que olhamos no
olho um do outro e colocamos as inquietações, sem medo de achar
que falaremos alguma coisa errada, sem ficarmos completamente
nervosos, aqueles , grupos que Michel Maffesoli chama de
convivencial idade. E nessas tribos de convivencial idade que pode
residir a possibilidade de transformações radicais e profundas na
direção da educação ambiental.

Como damos organicidade? A partir dos círculos de cultura, das
Com-Vidas até o órgão gestor da educação ambiental no País,
passando pelas Cieas, as comissões interinstitucionais e as
organizações autônomas da sociedade por meio das redes e fóruns
de entidades ambientalistas, etc.

Temos apostado muito na constituição de coletivos educadores
como instâncias intermediárias entre as Cieas e as Com-Vidas, os
círculos de cultura e aprendizagem. Essas instâncias têm a
capacidade de "sinergizar" as forças educadoras e ambientalistas de
uma região - e vemos aí o coletivo jovem, a associação de
professores e os técnicos de Prefeituras -, para que, no coletivo
educador, se discuta a forma de coordenar as ações, a forma de não
chegar com processos educadores descontinuados pela mudança do
Executivo e da direção de alguma ONG, quando tudo morre. Não.
Desejamos que haja permanência, porque o coletivo educador
absorve a mudança de uma ou outra instituição na direção do projeto
político-pedagógico elaborado por cada coletivo educador para sua
base territorial.

Temos várias experiências, e venho do Oeste do Paraná, onde 34
Municípios criaram um coletivo educador para uma população de 1
milhão de habitantes, que se estruturou em três núcleos que
trabalham com algo em torno de 8, 10, ou 12 Municípios, cada um
deles. Esses núcleos definem uma estrutura, o que eles chamam de
arquitetura de capilaridade, para, a partir das 300 pessoas que
inicialmente são formadas nos núcleos dos coletivos educadores,
chegar a 1 milhão de habitantes. O princípio básico com o qual
trabalhamos, em termos de construção desse sistema nacional de
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educação ambiental, é: nenhum a menos. Como diz o filme:
trabalhar com a totalidade, trabalhar de forma permanente, continuada
e articulada entre as instituições. Isso parece trivial, mas não é.
Viemos todos de uma cultura de competição, e os projetos de
educação ambiental competem pelas mesmas almas, que já ouviram
o passarinho cantar. Todos querem trabalhar com aqueles poucos,
mas precisamos ir para a totalidade de forma continuada, permanente
e articulada.

Meu tempo terminou, mas, para fazer isso, sugiro que vocês
acessem o "site" do Ministério do Meio Ambiente, em que há mais
detalhes. Temos publicado livros e estimulado várias publicações
nessa direção, dando subsídios para que os coletivos educadores se
sintonizem com a proposta de política nacional. Cada um, de acordo
com as suas particularidades e o seu debate, construirá seu projeto
político-pedagógico. A lógica é essa. Depois, no debate mais
refinado - se houver essa fase -, poderemos dar mais
esclarecimentos; senão isso poderá ser feito por meio da Ciea ou das
parcerias estabelecidas em cada Estado. Obrigado.

Palavras da Sra. Raquel Tragiber
Bom-dia. Fiquei em dúvida se incluiria ou não, a apresentação.

Resolvi incluir a apresentação, mas falarei rapidamente. Agradeço os
15 minutos que me foram concedidos.

O Sr. Marcos falou, como representante do órgão gestor da Política
Nacional de Educação Ambiental, sobre a dimensão ampla dessa
política e desse sistema nacional de educação ambiental, do qual faz
parte a educação formal, aquela realizada nos sistemas de ensino,
nas escolas; todavia, essa não é a totalidade, longe disso. Mostrarei
como estamos trabalhando, nos sistemas de ensino, com essa
mesma política potencializada pela parceria entre dois Ministérios, o
do Meio Ambiente e o da Educação.

Trabalhamos por intermédio da Coordenação-Geral de Educação
Ambiental, que faz parte da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, o que amplia, em outras dimensões, o
trabalho da educação ambiental na perspectiva da diversidade e da
inclusão de indígenas e de populações atro-descendentes. Também
trabalhamos com educação de jovens e adultos, numa visão sistêmica
de educação ambiental nos sistemas de ensino, o que tem aparência
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de círculo virtuoso. É uma forma dinâmica de colocarmos, pela
Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, as diversas
ações que atingem as pessoas de forma difusa.

Comentaram que o material chegou atrasado. Realmente chegou.
Houve a greve dos Correios, mas ampliamos muito o prazo. Há a
educação presencial, que é a formação continuada de professores.
Trabalhamos também com materiais didáticos e tecnologias de
comunicação e informação, para ampliar a dimensão educacional.
Além disso, há ações estruturantes, que são as Com-Vidas, realizadas
nas escolas e já mencionadas pelo Sr. Marcos, e que o coletivo jovem
mobiliza com tanta força e energia. Já temos praticamente 10 mil
Com-Vidas. Falarei, em seguida, sobre os coletivos jovens e a
educação de Chico Mendes.

Com relação à formação continuada, em 2004 e 2005, fizemos
seminário de formação de professores, em 472 eventos no País,
envolvendo 13.306 escolas, com 25.800 professores. Há todos esses
números enormes. Trabalhamos com 21 mil estudantes, por meio de
formação de Com-Vidas, que são ações estruturantes de educação
ambiental nas escolas. Abrangemos 2.235 Municípios em todo o País.

Neste ano, como podem ver, descentralizamos essa formação
continuada de professores e passamos sua organização para os
Estados. Trabalhamos com a sociedade, com as Secretarias de
Educação e com a Ondime, de modo que tivéssemos material
regionalizado e didático, em total confluência com as formas de
educação ambiental em cada Estado, de modo totalmente
descentralizado, envolvendo as escolas que realizaram a segunda
conferência.

Recebemos 18 projetos dos diversos Estados - já fechou o prazo -,
mas estamos esperando o de Minas Gerais para formação continuada
de professores.

A nossa próxima ação é a 2 2 Conferência Nacional Infanto-Juvenil
pelo Meio Ambiente. A primeira foi realizada de forma mais simples
em termos de conceitos, mas, para a segunda - no quadro do lado de
cá -, vocês podem ver que trabalhamos com a dimensão de global e a
de local simultaneamente. Rompemos com aquela idéia que vem
sendo trabalhada há muitos anos: pensar globalmente e agir
localmente. Trabalhamos o pensar e o agir local e globalmente.
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Então, a conferência trouxe temas muito complexos, que, de fato,

se relacionam com a educação ambiental. São eles: biodiversidade;
mudanças climáticas; segurança alimentar e nutricional; e diversidade
étnico-racial. As 11.475 escolas debateram todas as temáticas, mas a
responsabilidade, o compromisso e a ação, assumidos por cada
escola, têm que ver com aqueles percentuais. E tivemos alguns
desdobramentos, como a Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar
do Brasil.

Vivemos uma situação muito interessante. Quando entregamos essa
Carta ao Presidente Lula, ele nos disse que estava acostumado a
receber pessoas que cobravam, exigiam, demandavam, enfim,
pediam que o governo realizasse coisas e que, pela primeira vez, mil
pessoas, entre elas 600 crianças e jovens adolescentes, lhe
trouxeram responsabilidades que envolviam uma demanda de co-
responsabilidade do Estado, das empresas e da sociedade, incluindo
os movimentos sociais.

Essa é uma diferença qualitativa muito grande e o pulo-do-gato de
que precisamos: assumir as responsabilidades individuais e coletivas
de acordo com o acesso à informação, ao saber e ao poder de cada
um dos segmentos sociais na exata proporção do seu acesso.

E o fortalecimento das Com-Vidas e dos Coletivos Jovens com que
trabalhamos diretamente.

Essa é uma foto - sempre me lembro que parece a India - que
mostra a conferência. O Presidente, a Ministra Marina Silva e o
Ministro Fernando Haddad estavam lá quando foi lida a Carta das
Responsabilidades e das ações dos jovens adolescentes.

Apenas mencionarei o Ciência de Pés no Chão por falta de tempo.
O importante é saber que vislumbramos a imensa necessidade de se
trabalhar com tecnologias de informação e comunicação na produção
do conhecimento nas escolas e na dimensão da "educomunicação",
que é a gestão da comunicação e a produção para os meios a partir
das comunidades e das escolas, que se "empoderam" colocando a
própria voz e a pesquisa de conhecimentos e compartilhando esses
saberes.

Temos também aquelas ações estruturantes, que são as Com-
Vidas. Pelos menos as 4.147 escolas que participaram da conferência
possuem Com-Vidas. Isso é muito interessante, porque são milhares
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de jovens e crianças. Pena que o Max já foi embora com a escola
dele. Mas vi que a Carol, do Coletivo Jovem de Minas Gerais, foi
conversar com ele, provavelmente para formar uma Com-vida que
promova a Agenda 21 na Escola, e não da escola, já que ela envolve
as comunidades e o conceito de círculos e cultura do Paulo Freire nas
escolas; cada escola "empoderando-se" para gerar ações
transformadoras e intervenção.

O programa Juventude e Meio Ambiente tem três coisas que são um
certo pulo-do-gato bastante revolucionário e radical, na visão de como
se pode trabalhar com os coletivos jovens, que são completamente
autônomos, mas que têm uma dimensão e trabalham nessa parceria
conosco, segundo três princípios: Jovem Escola e Jovem - para
conferência, o poder discricionário e de igualdade e justiça que os
jovens têm é colocado na prática, nessa dimensão do Jovem Escola e
Jovem -, Jovem Educa Jovem, em que a formação e a mobilização,
tanto das Com-Vidas quanto na conferência, é feita de jovens com
jovens, para jovens e a partir dos jovens - e especialmente essa
terceira, que é Uma Geração Aprende com a Outra, em que estamos
fazendo uma inversão da forma tradicional, como o Marcos diz, muito
mais aprendemos do que ensinamos, nesses processos de educação
ambiental. Os adultos aprendem com jovens, com as crianças e com
os adolescentes a repensar e a integrar a questão ambiental ao
cotidiano e a realizar uma mudança radical de atitude com relação aos
valores que são vigentes na sociedade. Podemos fazer isso com
educação, de forma bastante livre, aberta e participativa.

Educação de Chico Mendes, que é o fomento a projetos que saem
dessas escolas. De todos esses processos de formação e de
conferência saem projetos de ações da Agenda 21 na Escola. Com
Minas Gerais, recebemos 23 projetos. Foram repassados e
conveniados projetos no valor de R$160.000,00 para 83 escolas,
envolvendo um total de 370 professores e 20 mil alunos beneficiados
em Minas Gerais. Alguns projetos estão sendo analisados, em fase de
convênio. Toda essa educação de Chico Mendes fomenta projetos de
intervenção transformadora e que trabalhem nessas dimensões de
sustentabilidade ambiental da proteção da vida e de uma ética pela
diversidade, pelo respeito a questões de gênero, à pesquisa, à ação, à
produção do conhecimento na própria escola.
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Aqui são os grandes números. Não sei se ainda tenho tempo,

mas é interessante dizer que é por Estado. As escolas que fazem
educação ambiental, que é praticamente o universo das escolas no
País, pelo censo do Inep, dizem que fazem educação ambiental.
Estamos fazendo todo um levantamento com relação a isso. Esse
dado, de 8/5/2006, é sobre as escolas que participaram do programa
de formação 2004/2005 em Minas Gerais, das duas conferências de
meio ambiente. As escolas podem continuar usando o material,
mesmo que não seja mais para fazer a conferência. O importante é
que a riqueza da conferência está nas escolas, está nesse debate que
envolve a comunidade, para pensar e agir local e globalmente. E
também o Chico Mendes, com os projetos que foram trabalhados por
aqui.

Para finalizar, quero dizer que estamos atuando com muita
radicalidade, mas com muita paciência, numa agenda para a inserção
da educação ambiental nos sistemas de ensino. Isso quer dizer que
na gestão das secretarias estaduais e municipais, pelo menos das
capitais, estamos tentando institucionalizar a educação ambiental e
isso apareceu na parte do comitê de adultos. Estamos trabalhando na
normatização do Plano Nacional de Educação junto ao CNE, com as
diretrizes curriculares do ensino básico e também com a questão da
formação inicial dos professores. Compactuo totalmente com a Profa.
Márcia e estamos trabalhando junto à Sesu e ao CNE a possibilidade
de se criar uma área de educação ambiental multidisciplinar, com
alunos de todas as disciplinas, mas que haja uma disciplina de
educação ambiental na formação inicial, na licenciatura de
professores.

Finalmente, temos o fortalecimento das Cieas e das redes de
educação ambiental com a sociedade civil, universidades, onde
podemos criar programas e políticas de educação ambiental cada vez
mais específico, pensando global e simultaneamente. Muito obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras do Sr. Mauro Guimarães
Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de participar de mais um

fórum a respeito da educação ambiental. Acho que isso se vem
proliferando cada vez mais na sociedade brasileira, o que é um bom



754
indicativo de como a educação ambiental está-se inserindo na
sociedade de forma significativa.

Quero dizer que me sinto contemplado pelas falas anteriores, que
demonstram que se está criando um campo de reflexão na educação
ambiental, junto aos educadores ambientais brasileiros. Desde a fala
do Secretário de Meio Ambiente às falas dos que o antecederam,
podemos ver que tudo se está complementando cada vez mais. Isso é
muito positivo nessa perspectiva da urgência de se trabalhar a
educação ambiental, e minha fala poderá ser breve, pulando algumas
transparências da apresentação.

Mostrarei nessas transparências o que chamei de Educação
Ambiental no Contexto Nacional, algo para se pensar na perspectiva
da educação ambiental em âmbito mais geral. Sou professor e
trabalho com educação ambiental em universidades. Não tenho a
visão do primeiro setor, minha reflexão é mais ampla sobre a
educação ambiental. Seria um pouco nessa linha que está conduzindo
todas essas exposições.

Quero falar rapidamente no por quê, para quê, onde fazer e o que é.
O por quê fazer a educação ambiental já está bastante claro. A
educação ambiental se faz urgente, pois parece que estamos na
correnteza de um rio, em direção a uma grande queda. Ninguém
duvida que vivemos uma situação muito grave. Se não for enfrentada,
teremos um percurso bastante reduzido numa perspectiva futura.

O pronunciamento do Secretário adiantou muito o meu trabalho
porque citou alguns exemplos que apresentaria e mencionou um
relatório que mostrarei agora.

Muitos indícios apontam para a gravidade dessa crise, O "Relatório
da Avaliação Ecossistêmica do Milênio", publicado pela ONU no ano
passado, aponta para a gravidade da situação ambiental do planeta
de forma categórica, fazendo uma relação direta dessa degradação
ambiental e apresentando um dado extremamente significativo e
importante: 60% ecossistema do planeta estão destruídos ou
seriamente deteriorados". Isso significa que estamos à beira de um
colapso ambiental em nível planetário. O próprio documento da ONU,
elaborado por cientistas do mundo inteiro, expõe de forma bastante
categórica que há uma superexploração do meio por esse modelo de
desenvolvimento da sociedade moderna e suas forças produtivas
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historicamente hegemônicas. Trata-se de uma crise historicamente
produzida por uma determinada sociedade, que é a nossa.

Isso foi indicado desde a publicação da "Carta da Terra", em que
consta que estamos diante de um momento crítico na história da
Terra, em uma época em que a humanidade deve escolher o seu
futuro: ou formar uma aliança global para cuidar da terra e uns dos
outros ou arriscar a destruição e a diversidade da vida. Estamos, de
fato, nesse dilema. A crise nos coloca navegantes, desse mesmo
barco, nessa situação de optar ou pela continuidade da destruição ou
por mudanças radicais de toda a estrutura da sociedade, de atitude e
de comportamento social e individual. A educação ambiental é
necessária porque a crise é extremamente grave.

Para que servirá a educação ambiental, já que a crise é grave? Isso
já foi respondido de forma bastante significativa. A demonstração do
dia-a-dia ressalta que já há um grande consenso da sociedade sobre
a importância da educação ambiental no enfrentamento dos
problemas ambientais. Não há mais nenhum questionamento sobre
isso, pois todos estão bastante cientes de que a educação ambiental é
realmente um instrumento capaz de contribuir no enfrentamento dessa
crise.

Essa demanda faz com que essa questão se reflita em todos os
segmentos da sociedade. A educação está presente nos diferentes
setores: nas escolas, nos órgãos governamentais, nas empresas e
nas ONGs. Cada vez mais a educação ambiental está
institucionalizada. Este fórum servirá para intensificar essa
institucionalização da educação ambiental no Estado, pois ela é
fundamental no enfrentamento dessa crise.

Onde poderemos aplicar essa educação, já que a situação é tão
grave? Ela tem de ser aplicada em todo lugar, ou seja, na sociedade
como um todo. Ela se faz premente na educação formal e não formal
em todos os aspectos. Essa idéia de trabalhar as crianças para,
quando adultas e cientes, tomarem uma atitude não é suficiente,
porque não há tempo para isso. O enfrentamento tem de ser imediato.
E importante que todos estejam envolvidos nesse processo de
enfrentamento da crise. A educação ambiental está presente nos
diferentes setores, demonstrando que já está inserida na sociedade
brasileira.
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A Raquel trouxe um dado do Instituto Nacional de Estudos

Pedagógicos - Inep - referente ao ano de 2004: 96% das escolas
reconhecem alguma atividade que realizam em seu cotidiano
pedagógico como educação ambiental.

E um dado significativo e bastante expressivo, que demonstra a
inserção da educação ambiental na sociedade brasileira.

O que é a educação ambiental? Aliás, o próximo senso do Inep
tentará qualificar a educação ambiental que está sendo realizada e
que as pessoas reconhecem como tal.

Vale refletir sobre o conceito de educação ambiental. Venho me
detendo nesse ponto, porque isso ajuda a pensar nas práticas e, ao
mesmo tempo, na formação dos educadores, que estão sinceramente
intencionados em inserir a educação ambiental em seu fazer
pedagógico. Os professores são a categoria mais comprometida com
a inserção da questão ambiental na prática profissional. Antes de
qualquer coisa, no entanto, é preciso ter em mente que o processo é
mais de aprendizagem que de ensino.

Segundo o relatório 'Avaliação Ecossitêmica do Milênio", 60% dos
ecossistemas do planeta já estão destruídos ou seriamente
deteriorados. Essa informação foi colhida de investigações de
cientistas, que apontam para uma situação ambiental extremamente
grave no planeta. Outra previsão é que a falta de água poderá afetar
até 75% da população mundial em 2050, o que está muito próximo de
nós.

Há vinte anos, quando iniciamos a batalha ambiental, as projeções
estavam bem mais distantes, era coisa para as gerações futuras, para
daqui a 200 anos. A verdade é que antes nos aproximávamos das
previsões e, hoje, as previsões é que se aproximam rapidamente de
nós. Estamos trabalhando com uma previsão para a nossa própria
geração, e não mais para as gerações futuras. Já estamos sofrendo
graves conseqüências ambientais.

O relatório da ONU chama a atenção para o fato de que estamos à
beira do esgotamento e de um colapso pela superexploração do meio
em conseqüência do modelo de desenvolvimento da sociedade
moderna e suas forças produtivas historicamente hegemônicas.

Isso reforça a idéia de que a crise não foi gerada por um colapso da
natureza por si, mas por um modelo de sociedade. Henri Leff
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confirma: "A crise ambiental não é crise ecológica, mas crise da
razão". A crise ambiental é a crise do modelo de sociedade.

Crise ambiental corno crise de modelo de sociedade significa crise
de paradigmas. Se a sociedade está em crise por causa da relação
com o meio que ela vem produzindo ao longo da história, podemos
dizer que seus paradigmas também estão em crise.

E interessante determo-nos no significado de paradigma. Tenho
trabalhado para os paradigmas e sua influência em nossa prática
diária.

Uso um texto que está à disposição de todos na internet, cujo título é
"Como nascem os paradigmas". Termina dizendo que os paradigmas
funcionam mais ou menos dessa forma: fazemos as coisas e não
sabemos exatamente por que as fazemos. Fazemos, porque "as
coisas sempre foram assim por aqui..." Acabamos praticando ações
inconscientemente, porque o que é normal para aquela sociedade
leva as pessoas a agirem de determinada forma.

O paradigma atua na nossa compreensão de mundo e, ao atuar aí,
atua também na nossa ação sobre o mundo.

Segundo Edgar Morin, "o paradigma é a estrutura do pensamento
que, de modo inconsciente, comanda o nosso discurso".

O que acho interessante nessa proposição do Morin é que, por ela,
as estruturas do pensamento, ou seja, essa lógica, essa racionalidade
construída pela sociedade, atua de forma inconsciente em nosso
discurso e vai do nosso discurso para a nossa ação. Então, se todo
processo educativo tem o papel de tornar conscientes as nossas
práticas, vamos ter que pensar nesses paradigmas para reestruturar a
perspectiva paradigmática da sociedade moderna.

Pensando nisso, é interessante observarmos os paradigmas
ambientais, ou seja, a compreensão que a nossa sociedade tem do
meio ambiente. Antes, quero chamar a atenção para o fato de que,
apesar de a educação ambiental estar sendo cada vez mais inserida
em nossa sociedade - nas escolas, empresas e órgãos públicos -,
algumas antigas visões permanecem. Por uma delas, associa-se o
meio ambiente ao verde, à mata, aos rios e oceanos, ou seja, aos
elementos naturais. Será que é só isso? Essa não é um visão muito
reduzida do meio ambiente? Por outra, diz-se que meio ambiente é o
lugar onde existe a vida. Mas onde não existe a vida não é meio
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ambiente? Essa perspectiva trabalha de forma muito fragmentada
a compreensão da realidade. Por outra - esta, muito recorrente -, diz-
se que meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, que está ao nosso
redor. Essa visão reflete o paradigma moderno, a que o Secretário
também se referiu, da perspectiva antropocêntrica construída pela
nossa sociedade, mas será que estamos de fato no centro do mundo,
como sugere essa perspectiva?

Assim, na perspectiva da sociedade moderna, trabalhamos em cima
de um paradigma chamado por Edgar Morin de Paradigma da
Disjunção, pelo qual, quando se foca a parte, desfoca-se o todo, o que
cria dualidades dicotômicas, em que se separam vida e morte, bem e
mal - pela perspectiva dualista dicotômica, costuma-se olhar para uma
coisa e negar a outra. Isso reduz o que é complexo. Nessa
perspectiva, a totalidade é vista somente como a soma das partes, no
que venho chamando de paradigma do um mais um", na idéia de que
um mais um é sempre igual a dois. Essa visão reduz a nossa
perspectiva de compreensão do meio ambiente, que é uma realidade
complexa. Com esse olhar que simplifica a realidade, não
conseguimos perceber a realidade de forma mais complexa. Mas, na
educação ambiental, estamos trabalhando para a construção de uma
nova visão de mundo, uma nova relação com o mundo. Então, será
que saber tudo isso é educação ambiental? Será que basta saber
tudo? A maioria da população do Planeta já sabe que é importante
preservar a natureza; individualmente, as pessoas sabem disso; no
entanto, a destruição da natureza continua cada vez maior. Isso pode
parecer um paradoxo, pois, com mais educação ambiental, temos
mais degradação. Que educação ambiental é essa que não está
sendo capaz de contribuir para a superação da crise ambiental? E
nessa perspectiva que temos de finalizar, para pensar que idéia de
educação ambiental estamos colocando em prática em nosso
cotidiano.

Se só saber tudo isso não é suficiente para superarmos a crise
ambiental, se o ser humano em sua plenitude não é só razão, mas é
também emoção, a educação ambiental não pode trabalhar na
perspectiva mais tradicional da educação, de transmissão de
conhecimento apenas; tem de trabalhar numa perspectiva mais plena
do ser humano, considerando-o em sua razão e em sua emoção. Mas
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isso ainda é pouco. Saber e sentir não é suficiente para
transformar a realidade. E necessária uma prática refletida, para se
fazer diferente e mudar a realidade. E preciso substituir essa idéia de
que um mais um é igual a dois - o que seria querer mudar pensando
da mesma forma - pela idéia de que um com um é maior do que dois;
uma idéia focada na relação em vez de na parte especifica, no um;
uma idéia focada no "um-com-o-outro", na relação, sobre o que já se
falou anteriormente. Isso, sim, seria fazer diferente, de forma coletiva
e organizada, para o que o processo educativo pode contribuir, se
estiver atuando na perspectiva da formação de uma cidadania
ambiental plena.

Então, a educação ambiental é mais do que pensar e saber; é
contribuir na promoção de mudanças da realidade voltadas para a
construção da sustentabilidade socioambiental.

Nós, como educadores, podemos atuar no processo gerador desse
movimento que vimos construindo na realidade brasileira, na
perspectiva de construir uma educação ambiental crítica, que vise à
práxis educativa, em que reflexão e a ação estejam sempre juntas. A
teoria e a prática alimentam-se uma da outra. Isso se dá nessa práxis
educativa e na conscientização da importância do exercício da
cidadania, que é um movimento de coletivo e de resistência,
assumindo a dimensão política do processo educativo. Temos que
assumir, cada vez mais, uma perspectiva crítica na política da
educação ambiental. Teremos cada vez mais condições de contribuir
para tornar essa crise ambiental menos grave e de construir um
mundo melhor para todos nós. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras da Sra. Idarci Esteves Lasmar
Bom-dia. Minha exposição mostrará o que está ocorrendo em Minas

Gerais em relação a vários comentários feitos nas exposições
anteriores.	 -

As Cieas já foram mencionadas. De que se trata a Ciea? E uma
sigla que se refere a um nome muito comprido: Comissão
lnterinstitucional de Educação Ambiental. O que temos, na verdade, é
o início de uma história. Para falarmos a respeito das Cieas, temos
que nos reportar a 1999, quando houve a promulgação da Lei da
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Política Nacional de Educação Ambiental. Para que essa lei
pudesse ser implementada e debatida no território nacional, e para
que a educação ambiental decorrente dela pudesse ser
operacionalizada, houve um compartilhamento do trabalho entre o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação.

A partir daí, com a regulamentação dessa lei, no decreto de 2002,
houve a criação e a oficialização do órgão gestor. A presença desse
órgão gestor, que consta na Lei da Política Nacional de Educação
Ambiental, trouxe um dinamismo muito grande, criando várias
estratégias de implementação da educação ambiental. Vários
programas e projetos foram criados, e já foram citados pelo Marcos
Sorrentino e pela Raquel.

A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental é uma
decorrência desse movimento acontecido no órgão gestor. O que é
essa Ciea, que tem sido criada nos Estados brasileiros? Já foi dito, há
mais tempo, que 20 Estados brasileiros já possuem sua Ciea em
diferentes estágios de evolução. A Ciea é um espaço público
colegiado, participativo e consultivo. Isso significa que ela não pode
legislar para a sociedade como um todo, mas é deliberativa no seu
âmbito de ação. A Ciea pode legislar, sim, para realizar suas
atividades e sua competência.

Normalmente, é constituída por decreto ou lei estadual. Como tem
essa constituição legal, faz parte do Sisnama, institucionaliza a
educação ambiental no Estado em que é criada e tem a importante
missão de introduzir diretrizes de educação ambiental nas políticas
públicas das três esferas governamentais. Colabora também com a
tarefa de "transversalizar" a educação ambiental nas esferas
governamentais do serviço público e na sociedade como um todo.

Como foi criada essa comissão em Minas Gerais? Foi criada em
1999 e oficializada por um decreto, em 2000. Foi criada não com o
nome de Ciea, mas como Comissão lnterinstitucional Coordenadora
do Fórum Permanente de Educação Ambiental - Comfea. O núcleo
originário da Comfea era pequeno, representado por 11 instituições do
poder público e da sociedade, mas não tinha constituição paritária -
como exige a Ciea -, para que as representações do poder público e
da sociedade se fizessem valer de forma igualitária.

A Comfea desempenhou um papel importantíssimo no período
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compreendido entre 1999, data de sua criação, e 2006, quando um
outro decreto fez a revisão de suas competências e atuações. Com  a
alteração do nome, passou a chamar-se Ciea-MG. Esse decreto
previu a criação das Cieas regionais, fato de maior importância que
está ocorrendo em Minas Gerais em termos de política pública de
educação ambiental.

Esse programa, cuja capa está aí, é uma das realizações da
Comfea. Não entrarei em detalhes, porque duas palestrantes
abordarão esse assunto. Ao mencioná-lo, tive o objetivo de fazer a
ligação desse programa com o trabalho futuro de regionalização e
descentralização das Cieas.

Quando o Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas
Gerais foi lançado oficialmente pela Comfea, recebemos uma tarefa
enorme: como fazer esse programa chegar ao interior de Minas
Gerais, ou seja, aos 853 Municípios, a partir de Belo Horizonte? Além
do mais, muitos outros projetos poderiam advir da implantação do
Programa de Educação Ambiental.

A educação ambiental necessitava, dentro da filosofia que norteava
a Comfea, de melhor organização e melhor planejamento. Nós, que
militamos com educação ambiental, sabemos que tem sido
implantada, realizada aos milhares não só em Minas, mas também em
todo o Brasil, de uma forma mais específica. Assim, não sabemos
exatamente que educação ambiental está sendo realizada. Essa foi a
pergunta feita pelo palestrante Mauro Guimarães.

Foi criado na Secretaria de Meio Ambiente o Participação Cidadã,
integrante dos projetos estruturadores, que poderia ser utilizado como
instrumento para a implantação de uma política pública de educação
ambiental, mas com objetivos bem definidos. Por meio da
descentralização da Ciea, estaríamos realizando, em conseqüência,
uma regionalização em Minas, com o intuito de propiciar um grande
debate a respeito do programa de educação ambiental do Estado,
uma vez que ele foi elaborado por mesorregiões.

Outro ponto é propor diretrizes para a elaboração de uma futura
política estadual de educação ambiental e promover o intercâmbio de
informações e o debate de idéias, pois bem sabemos que a educação
ambiental necessita dessa discussão. Esse debate precisa ser levado
a todas as instâncias não só do ensino formal, mas também da
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sociedade, a fim de que consigamos realizar uma educação
ambiental potencializadora e consistente. E, além disso, promover
uma ação coordenada da educação ambiental nos âmbitos municipal,
estadual e federal.

Para que vocês tenham uma idéia de como estamos realizando a
descentralização e a regionalização das Cieas, vejamos este mapa de
Minas Gerais. Este quadradinho azul mostra as Cieas que foram
criadas nas mesorregiões em 2005. O quadradinho vermelho indica as
mesorregiões em que estamos criando ou implementando as Cieas.

Vejam que a Ciea-MG Sul foi criada no ano passado na mesorregião
Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes. A Ciea Alto Paranaiba-
Triângulo, na região que lhe dá o nome. A Ciea Norte de Minas
abrange uma área muito grande. A Ciea Oeste é uma das menores
mesorregiões em que foi dividida. Em 30 e 31/5/2006, realizamos o
fórum de educação ambiental, com a participação de instituições e
Municípios que compõem a Ciea Regional do Vale do Rio Doce,
recentemente eleita. Ainda serão realizados fóruns em junho, quando
criaremos as Cieas das mesorregiões Zona da Mata, Mucuri e
Jequitinhonha. Então, faltam duas para serem eleitas.

Queria mencionar um aspecto importante, para que vocês tenham
uma idéia dos passos que damos depois do fórum para a implantação
das Cieas. Não basta apenas criarmos grupos ou a comissão e
pensar que ela vai trabalhar, sem um acompanhamento e um apoio
posterior. Após a eleição das instituições e dos Municípios, aqueles
dirigentes nos indicam os nomes dos representantes. Procedemos
depois à posse deles. Empossados, os representantes têm um prazo
para a elaboração do regimento interno de funcionamento daquela
comissão. Normalmente, cria-se uma comissão, e ela elabora uma
base, que é enviada a todos os seus membros, que acrescentam,
retiram, participam, e o regimento é aprovado em assembléia. Em
seguida há a eleição para a coordenação, dependendo da forma como
ficou estabelecido no regimento, e para a Presidência da Ciea.

A partir dessa montagem, temos o apoio à elaboração do plano de
trabalho daquela Ciea para 2006. Em novembro, faremos novo
planejamento de trabalho para 2007, com todas as Cieas criadas.
Depois, realizamos um "workshop" de integração e desenvolvimento
necessário para as instituições que trabalham juntas.
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Capacitação, panorama e fundamentos da educação ambiental e

equipamentos, mobiliários, que passaremos às sedes que foram
definidas.

Aqui, fotos do fórum de educação ambiental em Uberlândia, da
posse da Ciea no Norte de Minas, do fórum de educação ambiental
em Divinópolis, da posse da Ciea-MG Sul; do "worshop" de integração
e desenvolvimento da Ciea-MG Sul; da reunião preparatória para o
fórum de Governador Valadares; da eleição da Secretaria de Meio
Ambiente, em que podem ver a quantidade de Municípios que
estavam reunidos, disputando a vaga da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

Aqui, grupo de trabalho de Diamantina.
Espera-se que as Cieas regionais sejam realmente indutoras de

uma nova visão da gestão de educação ambiental, tornando possível
a promoção de políticas públicas de educação ambiental mais
sintonizadas e adequadas às necessidades da região; constituam um
espaço em que o poder público e a sociedade possam, realmente,
trabalhar em cooperação, com diálogo, reunindo esforços, energia,
recursos financeiros e humanos para potencializar a educação
ambiental; contribuam, de forma participativa e multissetorial, para a
construção de Municípios sustentáveis; façam interlocução entre os
Municípios e o Estado, e o Estado, por sua vez, a faça com o nível
federal.

Aqui, os endereços das sedes das Cieas criadas
Sul, Oeste, Triângulo e Paranaíba, que está em
Norte de Minas.

Era o que tinha a apresentação. Coloco-me à
esclarecimentos que se fizerem necessários.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se
"slides".

Palavras da Sra. Inês Tourino Teixeira
Boa-tarde. A minha incubência aqui é apresentar o Programa de

Educação Ambiental de Minas Gerais, que decorreu da formação da
comissão. Esse programa foi construído coletivamente entre a
sociedade, poder público e representantes de diversas instituições
que estiveram presentes no fórum de 2002.

Vou 'passar batido" na fala que está no programa do livro de

em 2005: as Cieas
definição, e a Ciea

disposição para os

à apresentação de
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Guimarães Rosa, "Ave, Palavra", do texto "Minas Gerais", que é
muito significativo. Isso nos remete a essa singularidade do Estado de
Minas, constante no corpo do programa.

Sobre a elaboração do programa, a Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental - Comfea - foi criada em 1999, por solicitação do
governo federal.

Os dois Ministérios, em conjunto com os Estados, tomaram a
iniciativa de formar colegiados e realizar fóruns para discutir, debater e
elaborar programas que tivessem a intenção de estabelecer
prioridades e intervenções no âmbito institucional, a fim de atender
aos anseios da sociedade.

A Lei ng 9.795, que é a lei de política nacional, por meio de seu
Decreto n 2 4.281, de 2002, regulamentou a política nacional, e, a partir
daí, muitos Estados começaram a discutir e delinear o programa.
Assim ocorreu com Minas Gerais.

A comissão constituída começou a reunir-se semanalmente para
discutir e debater o assunto. Nós, representantes dos diversos
segmentos, embora a comissão fosse pequena na ocasião, e na
qualidade de seres humanos, fomos remetidos a uma socialidade
essencial. Foi assim que nos constituímos como organizações
"aprendentes" e complexas. Aliás, isso foi dito pelos demais
palestrantes. Em todos os níveis, individual ou coletivamente, as
pessoas procuram aumentar a sua capacidade de resultados naquilo
em que estão interessadas.

Considerando a importância dos diversos segmentos sociais
inseridos no campo educativo num processo dinâmico de ensinar e
aprender, de trocas, estabelecendo as relações sociais, é que a
comissão pensou em discutir e elaborar o programa com a
participação da sociedade mineira. Daí, o surgimento da organização
desse programa pelos diversos segmentos da sociedade.

No entendimento da comissão, esse programa nos conferiu
legitimidade, já que abrange os anseios das diversas mesorregiões do
Estado. Ele foi composto e estruturado dessa forma. Além do mais,
possui uma apresentação, um breve olhar sobre as Minas Gerais,
mostrando um pouco da sua riqueza.

Por ser Minas um Estado integrador, convergente, ele se constitui
num pólo de atividades econômicas, também com muitos problemas.
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Em relação à sua história, mais precisamente à descoberta do ouro
e do diamante, isso facilitou ou complicou a discussão dessa questão
ambiental. Então nós rapidamente delineamos esse aspecto histórico
no programa, citando a Estrada Real, o turismo e as demais
potencialidades do Estado.

Também falamos um pouco sobre o histórico da educação em Minas
Gerais, que se deu tardiamente, como os senhores já devem ter lido.
A escolarização em Minas surgiu em decorrência do ciclo do ouro, do
surto aurífero do final do século XVII e do começo do século XVIII. A
precariedade da educação é fruto de uma colonização tardia e do fato
de ter sido proibido o estabelecimento de ordens religiosas.

Nas outras províncias, no século XVII, os jesuítas eram os
mantenedores da educação do povo. Com  a pressão das famílias
abastadas, surgiu o seminário em Mariana, primeira cidade de Minas,
com seu bispado, porque as famílias sentiram a necessidade de
escolarização, para não mandar os filhos para a Bahia ou para o Rio
de Janeiro.

Falamos rapidamente sobre isso e também um pouco da década de
80. Fizemos pequeno histórico da educação em Minas Gerais até
chegar aos dias de hoje, mas é um breve olhar. Não queremos
aprofundar, porque está nos livros de história da educação como a
questão ambiental perpassava nos currículos.

Sobre o processo de construção do programa de educação
ambiental do Estado, quando a comissão se reuniu para discutir o que
íamos fazer, as competências, apresentadas pela Idarci, foram as
mesmas. Embora a comissão fosse pequena, entendíamos que
tínhamos de discutir e elaborar com a sociedade mineira, delinear o
programa ou pelo menos as diretrizes e linhas de ação.

Nessa relação de participação e de afeto, os encontros eram
semanais. Fizemos o mapeamento da realidade ambiental e da
educação em Minas Gerais. Essa pesquisa nos conferiu, deu-nos
alento de ver que há situações, discussões e projetos na área de
educação ambiental. As escolas estavam fazendo educação
ambiental de forma específica. Também nos causou preocupação
saber que há muito que fazer, em se tratando de educação ambiental,
de fazer com que a sociedade, os atores envolvidos enfoquem o
cidadão, busquem a sustentabilidade.



766
Com essas parcerias, fez-se a pesquisa que subsidiou a

discussão dos grupos durante o segundo fórum. Após fazer a
pesquisa, a comissão continuou seus trabalhos, e, em 2002, ocorreu o
segundo fórum, que resultou no debate desse programa que mostro
para os senhores e que apresentamos durante os fóruns regionais
para a criação das Cieas. Uma das competências da comissão é a
implementação desse programa.

Os grupos debateram as diferentes linhas de ação. A comissão
apresentou os princípios que norteiam nosso trabalho. Houve divisão
em dez grupos pelas mesorregiões que discutiram, durante os dois
dias após as palestras, as linhas de ação, trabalhando com matriz de
identidade. A discussão foi muito interessante, porque tiveram
oportunidade de dialogar sobre as similaridades entre as regiões. Eles
se misturavam, depois apresentavam a proposta de cada grupo, por
mesorregião, na plenária final, votadas e validadas pela plenária.

Esse trabalho ocorrido durante todo o segundo fórum, em 2002, é
que compõe o corpo desse programa. Ele foi construído por todos os
atores das diferentes mesorregiões, de diversas instituições. Tivemos
os facilitadores das universidades, os estagiários e as diversas
instituições que compuseram a comissão. E um trabalho a várias
mãos. Esse trabalho tem de ser implementado com a participação da
sociedade.

As diretrizes, os princípios apresentados estão de acordo com a
política nacional, Lei n°9.705, de 1999, em que foram estudados os
temas "Sustentabilidade, Parceria, Pluralidade, Diversidade
Socioambiental e Cultural, Interdisciplinaridade, Caráter Permanente e
Contínuo, Planejamento Participativo, Gestão Compartilhada e
Processo Avaliativo". Não adentrarei essa discussão porque o tempo
se vai esgotar.

O grupo, após a discussão desses temas, discutiu também as linhas
de ação. Nessas linhas de ação e objetivos do sistema formal do
processo de gestão ambiental estão a articulação e a integração das
comunidades, as articulações intrainstitucional e interinstitucional, a
pesquisa, a capacitação de educadores e a produção e a distribuição
de material didático. Todo esse elenco de ações foi debatido
exaustivamente e não se encerrou naquele fórum, porque, a partir de
agora, é fundamental que a sociedade, as comissões regionais e as
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escolas viabilizem a implementação desse programa.

Quando finalizamos o documento, notamos que todo grupo
organizador acredita que qualquer projeto e ação em educação
ambiental, desenvolvido em qualquer campo educativo, seja na
sociedade, seja na escola, se deve pautar pela concepção mais ampla
de educação, que é fazer emergir as vivências do conhecimento e da
aprendizagem. Quando organizamos o programa, confirmamos que o
esforço coletivo, tanto da comissão quanto dos diversos atores
envolvidos no processo de construção, nos revelou quanto é possível
e necessário ir ao encontro do outro. E a natureza das propostas que
incorporam esse programa expressa a diversidade da cultura em que
estamos inseridos. As diversas propostas são desejos comuns e
específicos dos representantes de cada mesorregião. Só eles,
entendendo e vivendo a sua realidade, poderiam transcrever o que
consta nesse programa. O maior desafio feito a nós e à comissão é
implementar esse programa em cada região, com as suas
peculiaridades, porque teremos de lidar com sabedoria e sensibilidade
social, com todas as dificuldades que as relações interpessoais e a
cultura em que vivemos nos impõem.

Sabemos que a educação não é um ato desprovido de atenções, e,
mesmo reconhecendo a existência de propostas e iniciativas que
tentam caminhar em direção opostas, ela se constrói, às vezes, por
meio de uma visão fragmentada da realidade, refletindo o
individualismo exacerbado, o incentivo unilateral à concorrência, a
diminuição da importância da identidade nacional e do compromisso
com a construção de um futuro melhor. Diante desse contexto, às
vezes, problemas individuais, isolados, devem ser resolvidos somente
por determinados atores, e não por toda a sociedade. E, nesse ponto,
refiro-me aos problemas ocasionados pela pobreza, pela violência,
pela degradação ambiental e pela destruição dos recursos naturais.
Como ouvimos dizer, a forma como conhecemos a realidade tem
muito que ver com a forma como vivemos e construímos o nosso
mundo.

O viver está intimamente conectado com o conhecer, a tal ponto de
se afirmar que "viver é conhecer e conhecer é viver". Assim, a crise de
percepção é mais do que uma simples crise de conhecimento, é uma
crise na forma de viver, de organizar a vida humana e social.
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Com essas palavras, encerro minha participação neste debate,

com um aprendizado diante da construção do programa que temos
tentado internalizar: "não é saudável meter-se a profeta de sonhos
exagerados". Não é possível identificar-se com todas as situações
socialmente desafiadoras. Nem é preciso. Para se fazer algum bem
neste mundo e sentir-se parceiro da construção de um mundo mais
solidário, basta alentar, com fruição profunda, sonhos modestos que
algumas outras pessoas podem compartilhar conosco.

Encerro, assim, minha fala, dizendo que nós, da comissão,
compartilhamos com vocês esse sonho, para que possamos
implementar, de fato e de direito, a educação ambiental no Estado de
Minas Gerais.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

Palavras da Sra. Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira
Boa-tarde. Depois de todas as falas, que considerei como sendo

minhas, vou falar pouco sobre a Comissão Coordenadora do Fórum
Permanente de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais. Essa
Comissão chamava-se Comfea, mas hoje chama-se Ciea. Comfea foi
nosso primeiro emblema, nossa logomarca. Ele era representado por
um olhar. Vocês podem ver que o olho está aberto, indicando que
estaria sempre aberto a novas construções, diálogos, concepções e
acréscimos. Vemos a natureza e o homem num sistema somente,
sem separação.

Vou tentar fazer um breve histórico. Em 1999, surgiu a demanda do
Ministério do Meio Ambiente para a elaboração do programa do
Estado de Minas Gerais. Essa demanda foi para todos os Estados.
Em 2001, houve o primeiro fórum de educação ambiental, quando
surgiu a Ciea. Em 2002, realizou-se o segundo fórum de educação
ambiental de Minas Gerais e houve a edição do Decreto Estadual n2
41.055, que oficializou a comissão. Em 2004, houve o lançamento do
programa de educação ambiental. Em 2005 e 2006, foi feito o projeto
criando as Cieas regionais, descentralizando a política. E, em 2006,
tivemos o Decreto Estadual n 2 44.264, publicado em 24/3/2006,
reestruturando a Ciea em Minas Gerais. A diretoria foi empossada no
dia 22 de maio próximo passado.

A Ciea era constituída pelas instituições relacionadas: Secretaria de
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Igam, IEF, Feam e
Secretaria de Educação.

A Ciea é constituída pelas seguintes instituições relacionadas:
Semad, Igam, IEF, Feam, Secretaria de Estado de Educação - SEE -,
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, Uemg, UFMG, Ibama,
Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica - Amvi -, Fiemg e
Amda.

Inicialmente, tínhamos uma comissão paritária, mas, com a
demanda das instituições, sobraram essas poucas, que fizeram um
trabalho exaustivo, mas prazeroso e cheio de afeto e compromisso.

Rapidamente, falarei sobre os parceiros. Falar de educação
ambiental a partir da visão do outro é a grande dificuldade. A questão
ambiental é ética, da percepção do outro, das suas diferenças e
potencialidades. Não posso falar pelo outro sem estar ciente disso.
Antes, tenho de saber ouvir, sensibilizar e emocionar. Se não percebo
o outro, como posso falar de educação ambiental?

São importantes esses segmentos que ocupam esses espaços no
Estado. Sabemos que eles são competentes e têm suas habilidades e
contribuições, mas, sozinhos, não ocupamos todos os espaços.
Então, não adianta inserir meu olhar sozinho, porque ele sobreporá o
olhar do outro. Por isso, trabalhamos em parceria participativa,
dialógica e emancipatória. A participativa vem da palavra "par", é feita
aos pares. Então, é com participação e compartilhamento. Os
parceiros inserem-se nessa participação. Dialógica é porque, se não
tivermos um diálogo de regionais, olhares, concepções e percepções,
não teremos um entendimento, e ela não poderá ser emancipatória,
no seu âmbito.

A participação não se faz por processo de imposição ou de
autoridade. Esse é o tipo de consciência que tem de ser conquistada.
Então, na Comfea, trabalhamos para participar e ter um trabalho
linear, em que há uma fala comum sem ser sobreposta, porque, na
troca de experiências e idéias e no debate, conseguimos esse tipo de
consciência, essa autoridade alternada e conquistada em momentos
propícios às capacidades de cada um.

O que fala mais eticamente é o poder da convivência, percepção,
reflexão, ação e responsabilidade. A comissão deve ter a forçada
participação mútua. Então, foi nesse espírito e visão éticos que
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desenvolvemos todo o nosso trabalho e toda a nossa discussão no
campo das idéias. No campo afetivo, tivemos também uma
participação muito estreita, que nos tornou quase uma grande família.

Parceria e ética. Tenho de perceber o outro para avaliar a minha
postura no contexto da vida, minha consciência e ética, e os meus
antecessores já falaram muito bem a respeito disso.

Faço esta pergunta: porque não conheço quem mora a jusante,
posso poluir o rio? Não é só porque trabalho no Instituo Mineiro de
Gestão das Aguas, mas isso sintetiza bem a relação sistêmica em um
processo em que considero o outro, percebo o outro e vivo em função
de um sistema em que estou inserido e ao qual sou pertencente.

As ações implementadas pela comissão foram os pré-fóruns, onde
foi feita sensibilização e mobilização para o "II Fórum de Educação
Ambiental". Houve a elaboração da pesquisa Mapeando a Educação
Ambiental no Estado de Minas Gerais, a realização do "II Fórum de
Educação Ambiental" e a elaboração do programa de educação
ambiental. Houve também a criação das Cieas regionais.

Os objetivos das Cieas foram delineados pelo Decreto n 2 41.055,
que oficializou a Comfea. Passarei rapidamente sobre esse assunto,
pelo avançado da hora. Sobrou-me pouco tempo.

Falarei rapidamente sobre a pesquisa Mapeando a Realidade da
Educação Ambiental de Minas Gerais, que teve como objetivo gerar
conhecimentos sobre a realidade socioambiental do Estado de Minas
Gerais, de forma a subsidiar as instituições atuantes na área
ambiental em suas ações e projetos de intervenção sobre esta
realidade. Ela também teve o objetivo de subsidiar as discussões do
"II Fórum de Educação Ambiental", de onde foram tiradas diretrizes
para o programa de educação ambiental do Estado de Minas Gerais.

A metodologia foram as técnicas de sondagem de opinião pública,
com distribuição de 5 mil questionários semiestruturados. A tipologia
previamente definida foram órgãos públicos, organizações não
governamentais, instituições de ensino e empresas. Contamos com 14
estagiários de 10 cursos diferentes da Universidade Federal.
Inicialmente, fizeram um trabalho voluntário. Em seguida, a Secretaria
de Meio Ambiente subsidiou o trabalho com um pequeno salário,
seguro e tudo que era necessário para o estágio.

Houve um retorno de 2.769 respostas, abrangendo 680 Municípios,
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de um total de 853. Esses resultados foram significativos em
termos de pesquisas, considerando a conjuntura da época. Havia uma
transição de governos municipais, ou seja, de Prefeitos. Por isso esse
retorno pode ser considerado muito significativo. Esse retorno deu-nos
subsídio para fazer um trabalho que pode ser visualizado pelo mapa
das regiões, em suas problemáticas. Nesse mapa consta a poluição
das águas, considerando as respostas dos questionários e os
levantamentos feitos.

Todos podem visualizar as problemáticas. Temos a percepção dos
atores, das pessoas da região, o que confere mais ou menos com o
trabalho que vem sendo feito, considerando as dificuldades
encontradas no meio ambiente. Há um problema com os resíduos
sólidos urbanos. Esse mapa mostra, de forma bastante clara, a
percepção dos entrevistados.

Dentro das ações implementadas, já falei acerca dos fóruns
regionais e sobre o "II Fórum de Educação Ambiental de Minas
Gerais", que teve como objetivo propiciar um encontro entre os
representantes dos diferentes segmentos da sociedade civil e do
poder público, os quais tiveram oportunidade de discutir e traçar
diretrizes para a elaboração do programa estadual de educação
ambiental.

Aqui o "flash" da mesa do fórum, com representantes do ministério,
além do Prefeito e dos Secretários de Educação e de Meio Ambiente.

No fórum para a elaboração de um programa que tivesse
legitimidade de discussão com elementos, pessoas, representantes e
segmentos de todo o Estado, usamos a divisão estadual da
Associação Mineira de Municípios - AMM -' na época uma grande
parceira, e relacionamos 20 representações e segmentos das 12
mesorregiões. São em torno de 240 pessoas e mais alguns
convidados, então realizamos um fórum para 300 pessoas com
representatividade de todas as mesorregiões. Enfim, convidamos as
instituições que trabalham com educação ambiental para discutir
conosco no fórum.

O segundo fórum teve a estrutura de dinâmica de grupos de
trabalhos temáticos, a plenária, a socialização e a votação das
propostas por mesorregião. No primeiro dia, os grupos foram divididos
aleatoriamente com foco nas linhas de ação a seguir relacionadas.
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Nessa foto, vemos, de costas, uma representante do Ministério, a

Naná. A Ana Lúcia Tostes também esteve conosco nos dois dias.
Na manhã do segundo dia, os participantes foram agrupados por

mesorregião, e cada um recebeu uma cópia das planilhas de cada
uma das linhas de ação preenchidas no dia anterior. Cada grupo
discutiu as seis linhas de ação propostas, baseando as discussões
nos resultados obtidos no dia anterior. Esses grupos já tinham
similaridades regionais, então as pessoas foram agrupadas pelas
mesorregiões. Ali vemos a Inês.

Cada mesorregião apresentou suas propostas para a plenária, e os
representantes de outras mesorregiões que sentiram necessidade de
fazer uma sugestão para a proposta apresentada o fizeram. Ao final
da apresentação de todas as propostas, as sugestões de alteração
foram lidas, e os representantes da mesorregião que recebeu a
sugestão votaram concordando ou discordando da alteração.

Aqui temos um momento de votação, e encontramos a Alice bem na
primeira fila, como sempre, não é, Alice?

Para terminar, apresentamos uma reflexão de Souza Santos: "Não
basta criar um novo conhecimento. E preciso que alguém se
reconheça nele. De nada valerá inventar alternativas de realização
pessoal e coletiva se elas não são apropriáveis por aqueles a quem se
destinam".

Isso nos leva à legitimidade de todo o trabalho que fizemos, porque
pensamos que a realização pessoal e coletiva só é possível por meio
da participação, do trabalho dialógico e emancipatório que tentamos
fazer até hoje. E não basta que se construa um conhecimento, um
saber; é necessário que ele seja apropriável. Como o Prof. Marcos
bem falou, não basta a técnica: é preciso saber para que vou fazer e
para que aquilo serve. E é necessário a pessoa estar inserida no
projeto para se sentir "empoderada" e pertencente a ele, para
considerá-lo como seu, sentir-se valorizada dentro do grupo e fazer
um bom trabalho.

Desejo um bom trabalho a todos, um bom resto de tarde e um bom
apetite. Obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
"slides".

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 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.

Darei alguns avisos. A coordenação informa que acontece hoje e
amanhã, durante o dia, aqui no Hall das Bandeiras, no andar térreo, a
exposição Boas Práticas de Educação Ambiental.

Outro aviso é que uma comissão de representação do fórum será
constituída com seis representantes. As inscrições dos candidatos
serão feitas nos grupos de trabalho, agora à tarde.

As 113h30min, será apresentada uma peça teatral - "Prêmio à Vida
ou O Dia em Que O Palhaço Chorou" -, no Teatro da Assembléia.

As 14 horas, iniciam-se os trabalhos de grupos, na Escola do
Legislativo, na Av. Olegário Maciel, 2,161, ao lado da TV Rede Super.
O Grupo 1, "Educação Ambiental e Poder Público", reunir-se-á no
auditório da Escola do Legislativo: o Grupo 2 discutira' "Educação
Ambiental, Parcerias e Financiamentos", na sala 2; e o Grupo 3
discutirá "Educação Ambiental e Terceiro Setor", na sala 4.

Debates
O Sr. Presidente - Iniciaremos os nossos debates. Temos duas

perguntas escritas. Solicito aos que forem responder que sejam
bastante objetivos; cada um disporá, no máximo, de 3 minutos, Quem
quiser fazer perguntas oralmente dispense as saudações, para
ganharmos tempo. Sejam objetivos e digam o nome e a instituição
que representam.

A primeira pergunta é endereçada ao nosso companheiro Marcos
Sorrentino. Pergunta feita por Roberto Tobias Júnior: "O exercício da
cidadania pressupõe a constituição de uma identidade social coletiva,
sendo também o elemento-chave da educação ambiental. De que
forma a política nacional de educação propõe esse processo? Existe
alguma aproximação com o programa de educação patrimonial do
lphan, do Ministério da Cultura?".

rs
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A segunda pergunta: "A educação ambiental conseguirá resolver

definitivamente o problema do lixo no Brasil? Teremos o lixo zero? A
sociedade mudará o seu padrão de consumo? Como podemos
resolver o problema do lixo, que, a cada dia, aumenta mais?".

O Sr. Marcos Sorrentino - Tanto a questão da identidade social e da
cidadania quanto a questão do lixo possuem conteúdos que, para
serem enfrentados, exigem essa estruturação, essa organização de
base que elabora, a partir de temas geradores, de conteúdos que são
pertinentes a cada base com a qual queremos trabalhar, processos
permanentes e continuados de educação ambiental. Por isso, a nossa
discussão central está sendo sobre como fazer o processo de
descentralização e de "empoderamento" dos poderes locais para que
eles trabalhem essa temática de forma permanente, continuada e com
a totalidade dos moradores. O papel das instâncias centrais é de
produzir materiais ou de subsidiar e alimentar, mas o tratamento
pedagógico tem que estar ocorrendo localmente. E isso que irá
contribuir para ampliar a perspectiva de identidade social coletiva. E o
mapeamento e o diagnóstico participativo que ajudam as pessoas a
se identificar com sua própria região. Nessa perspectiva, a questão
mais forte, a partir das apresentações, é a importância desse
processo de descentralização das Cieas em Minas Gerais, de estar-se
atendo à maneira como cada uma das 12 mesorregiões induz o
processo de formação de coletivos educadores naquela região.
Conversava com o Mauro sobre esse processo da descentralização, e
a ele devemo-nos agregar, inserindo, como gestores públicos, o
debate de como a Ciea regional induz a formação de três ou quatro
coletivos educadores que possam trabalhar com uma base regional de
200 mil habitantes - ou maior -, mas que tenha uma economia de
escala, que tenha uma possibilidade de deslocamento, de processos
de educação presencial, de educação à distância, de educação por
meios difusos sincronizados. Essa é a discussão pedagógica que
começa a ocorrer. E nessa discussão pedagógica vamos entrar com a
discussão sobre o papel que pode ter o lixo. No campo da educação
ambiental, muitas vezes repudiamos uma perspectiva de educação
ambiental que se resume a não jogar lixo no chão, a diminuir o
consumo do lixo, mas não podemos negligenciar o fato de que o lixo
tem um forte apelo. As pessoas precisam ver o que está acontecendo
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de forma concreta. E ver a coisa concreta é pegar temas geradores
como esse. Identidade cultural é um tema mais complexo, mas
extremamente importante.

A Sra. Inês Noronha - A minha pergunta seria dirigida à Idarci.
Mas alguns empreendimentos de classe 3 geram impactos tão

graves quanto os de classe 5. Por exemplo, o empreendimento classe
3 de minério de ferro pode gerar impactos não mitigáveis, como a
intervenção em campo rupestre, mesmo de pequeno porte. Poderá
também afetar feições cársticas significativas e gerar impactos
irreversíveis.

A Feam propôs um termo de referência para a educação ambiental
no Estado. Acredito que isso seja plausível e parabenizo a Feam.
Solicito que esse termo de referência inclua também as classes 3 e 4,
sobretudo por serem aquelas que, no anonimato, mais impactam o
meia ambiente. Refiro-me aos empreendimentos de mineração e de
siderurgia. Falo como cidadã comum, e não como uma consultora e
professora universitária.

E óbvio e ululante que a Feam dispõe de poucos profissionais para a
monitoramento desses empreendimentos, mas os projetos poderiam
ser monitorados por meio de relatórios mensais direcionados à Feam
pela empresa, para parecer.

Questiono mais uma vez a questão da DN n Q 74. Esse é o momento
para falarmos, sem sermos muito românticos e filosóficos em relação
à questão ambiental. E importante um pouco de filosofia e um pouco
de romantismo, mas essa deliberação causa uma grande degradação.
Teriam de reduzir a papelada na Feam. Em outra oportunidade, esse
termo de referência poderia ser mais bem explicado. Aproveito este
momento para expor esta solicitação explicitamente. Obrigada.

A Sra. Idarci Esteves Lasmar - Inicialmente, procederei a uma
correção de direito. O termo de referência "educação ambiental no
licenciamento de Minas Gerais", a que você se referiu, é um grupo de
trabalho criado para que essa discussão não se resumisse
simplesmente aos problemas internos da Feam. Esse grupo foi criado
pelo Sisema, e os técnicos do Igam, da Feam, da Semad e do IEF
dele participam desde 2004. De público, faço essa correção.

O seu questionamento é também uma preocupação do nosso grupo
de trabalho, que foi acrescido de um outro grupo formado por

rs
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entidades a partir de novembro de 2005, tal a complexidade desse
termo de referência.

No termo de referência, realmente, estão incluídas as classes 5 e 6,
por uma questão já muito discutida, inclusive na Feam. Foi feito um
levantamento para sabermos quantos processos relativos a essa
amplitude de classes 3 e 4, nesse primeiro momento, entravam
mensalmente na Feam.

O número seria tão grande que nós, dos grupos de trabalho, em
comum acordo com o Secretário Adjunto e o Secretário de Meio
Ambiente, achamos melhor, no primeiro ano de implantação do Termo
de Referência, centralizarmo-nos nas classes 5 e 6, até que,
internamente, os técnicos do Sisema se familiarizem com o trabalho a
ser realizado.

O Termo de Referência para a educação ambiental no termo de
licenciamento é extremamente novo. Há ainda a ser feito todo um
aprendizado, todo um treinamento e toda uma capacitação de
técnicos do Sisema que fariam parte do processo, e também uma
adaptação interna da Feam para receber a quantidade de processos
que chegarão.

Após o primeiro ano de funcionamento com classes 5 e 6, os dois
grupos já formados e outros que venham a se formar farão novo
estudo. Aí, sim, será avaliada a possibilidade da inserção de classes 3
e4.

Tenho de explicar isso novamente, porque é muito complexo. No
interior, onde foram criados, estão iniciando suas atividades e sendo
transformados em superintendências, os núcleos de apoio ao Copam
terão de se capacitar para o trabalho depois que as classes 3 e 4
forem absorvidas pelo Termo de Referência.

O que estamos fazendo é trabalhar com muita prudência oTermo de
Referência e sua implantação, para que não se queime um trabalho
que vem sendo realizado desde 2004.

Não estamos querendo dizer que as classes 3 e 4 não serão
absorvidas, mas sim que haverá o momento certo para sua absorção.

O Sr. Presidente - Pergunta de Maria Conceição Menezes, da
Associação Cultura Ecológica Lagoa do Nado, para a Sra. Marília, da
Feam: "Como conseguir a publicação da pesquisa Mapeando a
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Educação Ambiental em Minas Gerais?".
A Sra. Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira - A pesquisa está

realizada, mas não passou ainda pela discussão final. Isso precisa
acontecer e, depois, conseguirmos financiamento para sua
publicação. Acho que até poderia ser disponibilizada por meio digital.
Ficaria mais barato, mas por questão de tutoria, a publicação oficial é
obrigatória. Se precisarem de alguma informação com antecedência,
podem nos procurar.

Os dados estão na Feam, porque o Coordenador Técnico da
pesquisa foi o Prof. Adriano, funcionário da Feam.

Temos a pesquisa e todos os dados, mas faltam o fechamento e
meios para publicá-la. Quem sabe tiraremos os recursos deste fórum?

A Inês nos lembra que a pesquisa foi realizada pela Comfea, sob a
coordenação do técnico da Feam, um especialista, e a participação de
estagiários da UFMG e do Cefet. Esses meninos avançaram tanto que
vários deles já estão, por concurso, no Ibama, em Brasília. Ou seja,
são meninos muito bons, que tiveram boa participação na pesquisa.

Quem sabe, neste fórum, não conseguiremos os recursos para
publicar essa pesquisa, que seria muito proveitosa para todos os
trabalhos de educação ambiental e daria margens a outros
cruzamentos, para interpretação?

A Sra. Carolina Campos - Boa-tarde. Gostaria de saber se está
prevista na Ciea a realização de algum encontro ou seminário em que
possamos discutir mais detalhadamente sobre o programa e nele
incluir novos olhares, renovando esse processo.

Da Raquel e do Marcos, gostaria de saber se, como representantes
do órgão gestor da política nacional de educação ambiental,
consideram importante uma interface, uma parceria entre o Coletivo
Jovem e a Ciea. Além disso, caso Minas ainda não tenha enviado o
projeto, nessa última resolução, o que podemos fazer para não ficar
de fora?

O Sr. Presidente - Está encerrado o recebimento de perguntas, até
porque, neste momento, não teremos condição de responder sequer a
todas que nos chegaram, pois, daqui a pouco, teremos de encerrar
esta reunião, lembrando que retornaremos às 14 horas, na Escola do
Legislativo.

A Sra. Raquel Tragiber - Em primeiro lugar, Carol, os Coletivos
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Jovens, que começaram como Conselhos Jovens, foram criados
para levar a pauta do meio ambiente para os movimentos de
juventude já existentes e também para que qualificássemos a
participação da sociedade em coletivos - para que isso fosse feito de
forma paritária, com a participação efetiva da juventude, não como um
mero protagonismo juvenil, mas como movimentos da juventude.

De fato, isso ocorreu na 1 e na II Conferência Nacional de Meio
Ambiente, e os Coletivos Jovens estão participando, com muita força
e garra, na Ciea, que não é só formada pelas secretarias e pelas
instituições formais de educação ambiental, mas também por toda a
rede de educação ambiental, por múltiplos segmentos, em que
certamente tentamos fortalecer a participação dos Coletivos Jovens.
Conversávamos com o Doutor Viana sobre a importância de a
juventude trazer o seu olhar para esses coletivos, e ele nos contou da
experiência que tiveram, há pouco, com o Parlamento Jovem da PUC
Minas, que deu uma lição aos Deputados com uma visão renovada de
ética e de parlamento. De nossa parte, trago a mesma demanda do
olhar inovador que a juventude nos pode trazer, aprendendo e
ensinando muita coisa, nessa perspectiva de que uma geração
aprende com a outra.

A segunda questão é sobre o projeto. Esperamos que Minas Gerais
a envie efetivamente, porque a Resolução n2 13 é voltada para a
formação de professores e para a elaboração de materiais didáticos.
Estamos liberando uma resolução para os coletivos jovens e para o
fortalecimento dos Com-Vidas. Espero que Minas Gerais envie nesse
outro edital. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Começaremos nossas considerações finais. As
perguntas foram distribuídas para as pessoas questionadas. Peço que
respondam às perguntas e façam suas considerações finais logo em
seguida, devido ao tempo.

Com a palavra, Márcia Andréa Nogueira Magalhães, para suas
considerações finais, a quem agradecemos pela participação, em
nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

A Sra. Márcia Andréa Nogueira Magalhães - Agradeço a todos os
presentes. Falar de história é algo que demanda tempo. Desculpem,
porque não pudemos concluir essa questão, mas creio que esse
material será publicado nos anais deste evento. Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Pedimos que o material, que é muito

importante, seja entregue aos nossos assessores para ser incluído
neste fórum técnico.

Agradecemos e concedemos a palavra ao Sr. Marcos Sorrentino,
diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental, para suas
considerações finais.

O Sr. Marcos Sorrentino - A primeira pergunta foi feita por Gilberto
do Rosário: "O governo brasileiro, no seu todo, é educado
ambientalmente?". Acredito que o governo brasileiro, em suas
diversas faces - federal, municipal e estadual - vive um processo
incremental de auto-educação ambiental. Ainda resta muito a ser
trilhado. Há pouco tempo fiz uma palestra em Guariba, uma região
canavieira no Estado de São Paulo, e o Prefeito fez um depoimento
belíssimo, dizendo: "Para mim, educação ambiental e meio ambiente
sempre foi uma frescura e uma bobagem. Minha vida inteira vivi da
cana, fui bóia-fria. Agora que vi as escolas do Município fazerem os
processos da Agenda 21, discutirem um Município educador e
sustentável, comecei a ver a importância disso tudo. Quero dizer que
podem contar comigo, pois estou engajado nessa causa".
Recentemente, quando as crianças entregaram uma carta de
compromisso ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vivenciei a
mesma sensação, ao ver um Presidente que vem de uma trajetória de
vida de geração de empregos e de trabalho desenvolvi mentista e que,
aos poucos, incorpora o significado de sustentabilidade e de educação
ambiental em seu repertório. Isso é uma questão que existe dentro de
cada pessoa e de cada grupo pessoal. Há a demanda de um
paradigma associado ao desenvolvimento a qualquer custo e o
paradigma emergente, que coloca a questão da qualidade de vida
como algo muito maior do que aquilo que estávamos entendendo
como o que nos traria felicidade e boa qualidade de vida.

A pergunta continua: "Existem ações?". Existem várias ações.
Temos um programa interno de formação dos quadros do Ministério,
para que o funcionário público seja, acima de tudo, um servidor
público. Isso é fazer a educação ambiental cotidianamente, mostrando
como o servidor público contribuiu para o bem comum.

A outra pergunta é sobre a questão da profissão do educador
ambiental. Como podemos ter esse reconhecimento? E um campo de
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muita discussão. Durante toda a vida fizemos uma profissão de fé,
dizendo que todos somos educadores ambientais. Não nos devemos
fechar num gueto e dizer que o resto da sociedade não é educador.
Por outro lado, sabemos que um conhecimento especializado e mais
aprofundado em educação ambiental é necessário e importante.

1-lá diversas posições. Como é uma discussão mais ampla, tenho
grande receio do corporativismo que se cria ao regulamentarmos
determinada profissão, devido à competição do mercado. Queremos
que participem jornalistas, professores de educação física, químicos,
físicos. A regulamentação exigirá um debate muito maior. Embora não
seja o momento adequado de fazermos essa discussão, o tema está
na pauta, na agenda da Rede Brasileira de Educação Ambiental e do
órgão gestor de educação ambiental.

Agradeço esta oportunidade. Disse às companheiras e aos
companheiros dos órgãos estaduais e da Rede de Juventude pelo
Meio Ambiente que eu e Raquel fizemos questão de participar juntos
deste debate, porque estamos em débito com Minas Gerais. Está
participando também o João Paulo, da equipe do MEC, que trabalha
com educação ambiental. Renovamos publicamente o compromisso
de estarmos mais próximos de Minas acompanhando esse bonito
processo de descentralização de educação ambiental no Estado.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o
Sr. Mauro Guimarães, cuja participação valiosa agradecemos.

O Sr. Mauro Guimarães - Responderei rapidamente a duas
perguntas. A primeira assim foi formulada: "Você disse que a área
educacional é mais compromissada com a educação ambiental. Por
que é a menos valorizada?".

Faço a mesma pergunta. Acredito que essa questão está colocada
para toda a sociedade. Talvez, se fosse mais valorizada, incomodasse
mais que incomoda hoje.

Na segunda pergunta, a pessoa indaga se poderia disponibilizar a
minha apresentação. Não existe qualquer problema, porque está
gravada no computador da Assembléia. Não sei se haverá
possibilidade de a reprodução ser feita. Os contatos poderão ser feitos
também pelo meu "e-mail", que é guimamaurohotmail.com .

Agradeço a oportunidade de participar deste debate. Parabenizo o
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povo mineiro por esse esforço de fortalecer cada vez mais a
educação ambiental. Obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa o "e-mail" da
Assembléia é www.almg.gov.br e está à disposição dos interessados.

Com a palavra, para suas considerações finais, a Sra. Idarci Esteves
Lasmar, cuja presença agradecemos.

A Sra. Idarci Esteves Lasmar - Recebi duas perguntas. A primeira foi
formulada pela Erika: "Como são selecionados os representantes das
Cieas? Qualquer pessoa pode candidatar-se?.

Esse processo de seleção das instituições que comporão as Cieas é
um processo mais trabalhado nos locais, nas mesorregiões, onde
representantes de vários Municípios são convidados a participar. Será
elaborada uma lista preliminar das instituições que o grupo
representativo julgou ter condições para compor a Ciea regional. Não
é um procedimento aleatório. Existem três critérios para que essas
instituições participem. O primeiro é o da capilaridade na mesorregião.
Conforme o segundo critério, a instituição deve trabalhar com meio
ambiente ou educação ambiental. O terceiro critério estabelece que as
instituições tenham certo reconhecimento e respeito da sociedade.

Dentro desses três critérios, o grupo de trabalho, representado por
vários Municípios, faz a lista da composição. Posteriormente, os
nomes de pessoas são indicados pelos representantes das
instituições.

Nada impede que aquelas pessoas que não foram indicadas como
representantes das instituições deixem de participar das reuniões das
Çieas, que se constituem num espaço colegiado, mas público. Depois,
Erika, você pode entrar em contato conosco na Secretaria, para
conversarmos melhor.

A segunda pergunta é de Letícia, da Universidade Federal de Ouro
Preto, que deseja saber como está sendo pensada a questão do
embasamento técnico para a educação ambiental. Além do
conhecimento advindo da experiência das comunidades, como as
comunidades científicas estão inseridas nisso e podem oferecer seus
conhecimentos? Realmente temos pensado nisso, sobretudo na
questão ambiental no processo de licenciamento, por exemplo, que é
algo bastante específico e que está demandando uma grande
discussão. Uma universidade até se está mobilizando para a
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implantação do curso de educação ambiental com o foco
específico em gestão. Mas isso não impede que outras universidades
e faculdades implantem cursos com os focos de que necessitamos, O
Marcos Sorrentino mencionou o assunto, é uma discussão a ser
efetuada e constitui um despertar dos cursos de graduação do 39
grau - a Márcia Andréa também tratou disso - para a necessidade de
que as universidades repensem a oferta de disciplinas de educação
ambiental nesse nível como algo obrigatório, para que a matéria seja
melhor embasada.

Agradeço o convite para estar aqui e não posso deixar de desejar
que a educação ambiental avance cada vez mais não só na prática,
como também no espaço teórico, que precisa ser desenvolvido por
nós por meio de debates e trocas de experiência. E um desejo muito
forte nosso. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Idarci Lasmar. Para as suas
considerações finais, com a palavra, a Sra. Inês Tourino Teixeira,
Assessora de Educação da Secretaria de Educação, a quem
agradecemos a presença.

A Sra. Inês Tourino Teixeira - Complementando a fala da Idarci
sobre a Ciea, a Carolina Campos abordou a possibilidade de um
encontro das Cieas e da implementação do programa. Estão previstos
na agenda da comissão interinstitucional dois eventos no segundo
semestre do ano: o encontro regional das Cieas e o fórum
metropolitano. A comissão vai discutir a programação desse fórum, e
há a possibilidade de debatermos o programa e as linhas de ação.
Mas o desafio, reitero, é a implementação desse programa nas
diversas mesorregiÕes. E contamos com a mobilização da sociedade,
incluídos aí o ensino formal, a iniciativa privada, as ONGs, as
instituições públicas, pois são nossos parceiros e podem nos auxiliar
nessa implementação e na criação de mecanismos de financiamento
para a formação dos educadores, seja no ensino formal, seja na
educação informal. Esse debate no seio da comissão interinstitucional
será feito nas suas competências.

A Secretaria de Educação vem apoiando essas iniciativas e, como
integrante do órgão gestor, vai assumindo, de fato, essa política.

Quero agradecer à Assembléia Legislativa a oportunidade de
participar deste fórum, representando a Secretaria de Estado de
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Educação de Minas Gerais e a Ciea. Este é um momento ímpar
para discutirmos com a sociedade mineira a educação ambiental, para
que ela chegue, de fato, à sociedade, ao povo, para concretizarmos
as nossas ações, chegarmos a uma meta, a fim de que não haja mais
essa degradação ambiental e que as pessoas se posicionem e
busquem um mundo melhor. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos. Com a palavra, a Sra.
Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira, Coordenadora do Igam, para as
suas considerações finais.

A Sra. Marília de Dirceu Ferreira de Oliveira - Agradeço o convite
para participar deste fórum e parabenizo a Assembléia Legislativa
pela iniciativa pioneira, principalmente, nesta Semana do Meio
Ambiente, e o público presente. O Plenário estava cheio. Isso nos
surpreende e nos alegra, porque é sinal de que mais pessoas estão
sensibilizadas e engajadas no processo de enraizamento da educação
ambiental no Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos. Com a palavra, para as
suas considerações finais, o autor do requerimento que deu origem a
este fórum técnico, Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - E assim que construímos uma
nova política de educação ambiental e garantimos a preservação da
vida no presente e no futuro.

Quero insistir no cumprimento de horários. Nesta manhã,
demoramos muito. Talvez o debate fique prejudicado por causa disso.
As 13h30min teremos a apresentação no teatro e, às 14 horas, na
Escola do Legislativo. Quero chamar a atenção para o horário de
amanhã. Como está na programação, a plenária final começará às 8
horas da manhã. Essa plenária é demorada, porque haverá debates,
discussões, o produto dos grupos, que, esperamos, sejam bastante
participativos. Sempre digo que tempo é uma questão de meio
ambiente também. Pedimos que todos façam um esforço, para
começarmos os trabalhos de amanhã às 8 horas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Seis perguntas não serão respondidas, porque
não haverá tempo. Pedimos desculpas, mas temos de cumprir o
nosso Regimento.

Mais uma vez, em nome do povo de Minas Gerais, por meio da
Assembléia Legislativa, agradecemos a todos que, de uma forma ou
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de outra, participaram, engrandecendo e enriquecendo esse
processo. É um processo, uma caminhada constante, perene, que
nunca se vai esgotar.

Convocamos todos para os debates a partir das 14 horas, na Escola
do Legislativo, e amanhã, aqui, no Plenário, às 8 horas, para a
plenária final. Parabenizamos a todos pelas contribuições que nos
foram dadas.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
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 20 REUNIÃO ESPECIAL DA 49 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 9/6/2006

Presidência do Deputado Laudelino Augusto
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Esclarecimentos
sobre a dinâmica dos trabalhos - Leitura dos relatórios e das
propostas aprovadas nos grupos de trabalho - Apresentação dos
pedidos de destaque - Votação do documento de propostas, salvo
destaques; aprovação - Discussão e votação dos destaques e de
novas propostas - Eleição da Comissão de Representação do Fórum -
Entrega do Documento Final - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Laudelino Augusto.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - As 8h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, criador da beleza
do universo, e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-5ecretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2 9-Secretário "ad hoc", procede

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
as Exmas. Sras. Gisele Brandão, Coordenadora do Grupo de Estudos
Multidisciplinares de Educação Ambiental da Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG - e do Grupo 1, Educação Ambiental e Poder
Público; e Mirian Cristina Dias Baggio, Coordenadora de Educação e
Extensão Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
Feam - e do Grupo 1; o Exmo. Sr. Marco Antônio Fernandez, membro
do Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri e Coordenador do
Grupo 2, Educação Ambiental, Parcerias e Financiamentos; e a Exma.
Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Especialista em Educação Ambiental,
Coordenadora-Geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito
Educacional - Gepede - e Coordenadora do Grupo 3, Educação
Ambiental e Terceiro Setor.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da plenária

final do Fórum Técnico "Educação Ambiental - Conjuntura Atual e
Perspectivas". A plenária final será destinada à discussão, votação e
aprovação das propostas resultantes dos grupos de trabalho, à
eleição da comissão de representação e à entrega do documento
final.

Palavras do Sr. Presidente
Sou da Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
das Aguas.

Saudações ecológicas a todos vocês. Continuamos precisando de
muita educação ambiental, principalmente em relação ao tempo. Foi
divulgado pela imprensa que o início desta reunião seria às 9 horas,
mas insistimos ontem que ela começaria às 8 horas. Estávamos aqui
no horário combinado, porque hoje estamos competindo com a
abertura da Copa. Graças a Deus, teremos dias de congraçamento
planetário. Hoje, pela manhã, por meio de um artigo publicado na
imprensa brasileira, o Presidente da ONU disse que tem inveja da
Copa do Mundo, porque o que não se consegue em quatro anos é
conseguido em um mês. E bom o congraçamento entre os povos. Isso
é bom para o corpo, para a mente e para os corações. No final, vamos
ter os ganhadores e os perdedores, mas todos ganham, porque há
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sempre a alegria de torcer, de ficar unido.

Quem dera aprendêssemos com esse congraçamento planetário,
para solucionar problemas sociais, políticos, econômicos e
ambientais. No jogo do ambiente, da terra, do capital querendo se
sobrepor à qualidade de vida, à distribuição de renda,
lamentavelmente poucos estão ganhando. E o meio ambiente está
perdendo muito. No caso do meio ambiente, ou todos ganham, ou
todos perdem. Mesmo aqueles que estão levando vantagem
econômica estão no mesmo barco, estão sofrendo as mudanças
climáticas, as conseqüências terríveis da destruição. Precisamos nos
unir e aprender com o congraçamento da Copa do Mundo, para que
todos possam ganhar no jogo da conquista da liberdade. Há um texto
bíblico - Romanos 14 -, que diz que a criação inteira está gemendo,
com dores como as de parto. Toda a criação espera a libertação dos
filhos de Deus. Toda a natureza está esperando essa liberdade.

Voltando ao nosso objetivo, às vezes fazemos seminários, fóruns e
debates, e muitas boas propostas surgem desse crescimento da
democracia participativa. Isso é muito bom. Mas esse processo fica no
papel. Antes de ser Deputado, tive a oportunidade de participar de
vários seminários. Quando chegamos aqui, fomos reler esses
documentos, e descobri alouns itens oarados nn nanel Prnniicmn
nos, então, a tirá-los dali. E
documento para o fórum téc
demorou um pouco, mas gan
aconteceram aqui. Uma das prc
realização de um fórum fé
Entendemos que ela resolverá o
sentado nesta mesa o Pe.
recuperação de drogados. Faz
Santo, disse que há pessoas qi.
Espírito Santo, que é um dom ex
abrir ao espírito como um todo.
assim: "Precisamos abrir-nos ac
vêm juntos". Depois, ele fez urr
mas que entendemos. Disse
galinha choca cheia de pintinhos,
pintinho, pois até corremos o

n fevereiro de 2003, fizemos um
lico de educação ambiental. Isso
iou forças com outros fóruns que
postas do "Aguas de Minas 2" era a
;nico sobre educação ambiental.
itros tantos itens. Há 15 dias, estava
Haroldo Rahm, falando sobre a
ndo uma palestra sobre o Espírito
e vivem correndo atrás dos dons do
raordinário, mas que precisamos nos
Assim, os dons vêm junto. Ele diz
Espírito como um todo, e os dons

a comparação bem rural e simples,
ssim: "Quando vamos pegar uma
não adianta corrermos atrás de cada
-isco de a calinha vir cnntre niSe

rs



787
Também não conseguimos pegá-los, pois se dispersarão". Então,
ele disse: "Pega a galinha, leva-a para o aconchego, que os pintinhos
vêm sozinhos atrás". Então, temos a consciência de que a "galinha'
da qual necessitamos é a cidadania. Resolvendo a cidadania, o resto
se realizará.

No caso ambiental, é a educação. Se tivermos realmente uma
proposta clara de educação ambiental, resolveremos muitos
problemas e muitas coisas se ajeitarão. Aliás, deixaremos de criar
problemas e conseqüências maléficas para o ambiente. Daí o nosso
empenho para este fórum de educação para o convívio proativo com o
ambiente, a natureza, a água, as flores, os animais e tudo o mais.
Com essa educação, resolveremos muitas questões. Então, a nossa
"galinha", nesse caso, é a educação ambiental.

Repetindo o que falamos ontem, Paulo Freire dizia: "Se a educação,
sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade
muda". No caso do ambiente, se só a educação ambiental, que
formatamos, em que discutimos e partilhamos experiências, não
resolve os problemas - e isso não ocorrerá, porque há outras questões
que necessitam de solução, principalmente a econômica; enquanto o
aspecto econômico estiver dando as cartas, no nosso país e em
outros, com lucro exacerbado, as coisas ficam difíceis -, sem ela
tampouco teremos mudanças e preservação da natureza.

Relembro os objetivos do nosso fórum. Quando formos discutir as
propostas dos grupos, devemos ter sempre em vista o que queremos
para sermos objetivos nos critérios. São eles: fomentar a educação
ambiental no Estado de Minas Gerais, subsidiar a estruturação de
uma política estadual de educação ambiental, contribuir para a
divulgação daquele programa que já é realizado no Estado, e outras
ações referentes ao tema.

Então, é com alegria que estamos nesta plenária final, pedindo a
vocês bastante objetividade e compreensão, para que tenhamos o
melhor relatório final. Vocês já leram as 49 propostas, o documento?
Se for necessário, daremos um tempo para a leitura delas, mas
consideramos que a grande maioria já as leu. Faremos uma leitura do
documento, e peço que cada coordenador de grupo leia os itens do
seu grupo. Pode ser assim? Desse jeito, os mineiros e as mineiras
que nos acompanham pela TV Assembléia poderão conhecer as
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propostas elaboradas pelos grupos.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta

Plenária terá a seguinte dinâmica: os coordenadores dos Grupos de
Trabalho farão a leitura dos relatórios dos respectivos grupos, para
que a plenária possa deliberar e priorizar 5 (cinco) propostas por
grupo. Após a leitura, passaremos à apresentação dos pedidos de
destaque, por subtema de cada eixo temático. A Presidência vai
anunciar o número de cada proposta e a mesa receberá os pedidos
de destaque, os quais deverão ser feitos oralmente, através dos
microfones do Plenário. Os destaques podem ser feitos para
adicionar, suprimir ou modificar. A fim de agilizar os trabalhos, a
Presidência solicita aos participantes que as alterações sejam
substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas
novas e propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.
Até o momento da votação, poderão ser apresentadas novas
propostas e moções, desde que sejam formalizadas por escrito e
subscritas por, no mínimo, 25% dos votantes presentes e entregues
aqui na mesa dos trabalhos. Aprovado o documento de propostas,
salvo destaques, será concedida a palavra, por até 2 minutos, aos
delegados para o encaminhamento da votação dos destaques e de
novas propostas, alternando-se um favorável e outro contrário à
proposição, se houver divergência. Isso feito, procederemos à eleição
da Comissão de Representação e à entrega do documento final.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões deste fórum
técnico, esclarecemos que não será possível fornecer cópias, razão
pela qual haverá reprise do evento pela TV Assembléia nos seguintes
dias e horários: no dia 1 9 de julho, sábado, às 8 horas da manhã,
reprise da reunião do dia 8 de junho; e no dia 2 de julho, domingo,
também às 8 horas da manhã, reprise do dia 9 de junho.

Leitura dos Relatórios e das Propostas Aprovadas nos Grupos de
Trabalho

O Sr. Presidente - Com a palavra, para ler o resultado das atividades
do Grupo 1, a Sra. Mírian Cristina Dias Baggio.

A Sra. Mírian Cristina Dias Baggio - Bom dia! Antes de iniciarmos a
leitura, quero apenas explicar como elaboramos as propostas no
nosso grupo. Houve 120 inscritos, sendo que 48 eram votantes, por
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serem representantes de instituições. O restante, de forma
individual, participou ativamente da elaboração das propostas.

O documento de ontem apresentava 13 propostas iniciais. As
Propostas n2s 4, 5, 6, 7 e 13 foram aprovadas em bloco, por não
terem recebido pedido de destaque. Apenas a Proposta n 2 11 foi
retirada. Foram apresentadas 15 novas propostas, sendo que 10
foram aprovadas e, dessas, 3 foram aprovadas como minoritárias.

Ao final, contamos 22 propostas. Conversamos com os participantes
da mesa e consideramos melhor que essas 22 propostas
permanecessem, porque houve grande discussão, principalmente das
13 iniciais; depois, o quórum ficou pequeno para votarmos as outras.
Portanto, consideramos por bem apresentar aqui as 22 propostas.
Houve também uma moção.

Foi uma experiência muito interessante. Sentimos grande satisfação
em coordenar esse grupo. Há propostas muito importantes, e tenho
certeza que contribuiremos muito com o assunto.

Passo a palavra, para a leitura das propostas, à Gisele Brandão.
- Procede-se à leitura das propostas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, Marco Antônio Fernandes, para

apresentar o resultado do Grupo 2 - Educação Ambiental, Parcerias e
Financiamento.

O Sr. Marco Antônio Fernandes - Bom dia, Deputado, bom dia para
todos. O grupo foi bastante ativo em sua discussão, com ampla
participação de todos. Discutimos as propostas até por volta de 6
horas da tarde. Em linhas gerais, visando ao objetivo do grupo,
trabalhamos na questão da capacitação - é fundamental que as
pessoas dominem aquilo com que estão lidando -, com a questão da
comunicação - é essencial que a informação circule, de maneira que
todos tenham acesso, e que a sociedade, de maneira geral, possa
organizar, priorizar as ações de educação ambiental no Estado. Outra
questão essencial é a dos recursos. Trabalhamos muito com a
possibilidade do fundo de educação ambiental.

Dividiu a coordenação do grupo comigo o Wagner, da Fiemg, que
não pode estar aqui de manhã, e a Adriana, na relatoria. Vamos à
leitura das propostas:

- Procede-se à leitura das propostas.
O Sr. Presidente - As 49 propostas do Grupo 3 basearam-se no
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trabalho dos grupos que preparam o fórum. Como vimos, houve
supressão de algumas e acréscimo de outras. Com  a palavra, Kátia
Ferraz Ferreira.

A Sra. Kátia Ferraz Ferreira - As propostas iniciais foram
acrescentadas seis e suprimidas duas.

O Sr. Presidente - Isso mostra como é bom mais cabeças pensando
e mais experiências compartilhadas. O documento vai-se
enriquecendo cada vez mais.

Apresentação dos pedidos de destaque
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação dos pedidos de

destaque.
- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque.

Votação do Documento de Propostas, Salvo Destaques
O Sr. Presidente - Faremos a votação do documento de propostas,

salvo destaques. Depois, votaremos destaque por destaque, a fim de
verificarmos se haverá ou não mudanças. As propostas que não forem
destacadas serão consideradas possíveis, boas. Essa é a dinâmica.
Se não houver destaque, não teremos o que discutir. A discussão foi
feita antes. O destaque tem a finalidade de aprimorar, reduzir, retirar,
ampliar e esclarecer.

A nossa companheira Carolina deve estar com dúvidas sobre a
priorização. Priorizar não significa excluir. Posteriormente, veremos as
prioridades.

Em votação, o documento, salvo destaques. Os que são a favor
levantem os cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-los. Os que são contra
levantem os cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-los. Está aprovado o
documento de propostas, salvo destaques.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas
O Sr. Presidente - Daremos início à discussão e votação não só dos

destaques, mas também de novas propostas.
- Procede-se à votação dos destaques e de novas propostas.

Eleição da Comissão de Representação do Fórum
O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à eleição dos membros da

Comissão de Representação do Fórum.
- Procede-se à eleição da Comissão de Representação, que fica

composta pelos seguintes membros: Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Nossa Senhora da Glória; Associação de Defesa
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dos Usuários Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais -
Aduccon -; Associação Mineira de Educadores Ambientais - Amea -;
Câmara Municipal de Vespasiano; Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-/MG -; Centro Regional Integrado
de Desenvolvimento Sustentável - Projeto Maria de Barro; Coletivo
Jovem de Minas Gerais; Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental Regional - Ciea -; Coordenação-Geral de Educação
Ambiental do Ministério da Educação; Escola Agrotécnica Federal de
Inconfidentes; Faculdade Católica de Uberlândia; Faculdade de Pará
de Minas; Fundação Educacional Monsenhor Messias/Sete Lagoas;
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Fundação Israel
Pinheiro; Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Educacional -
Gepede -; Instituo Ekos para o Desenvolvimento Sustentável; Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - Igam -; Movimento Pró Rio Todos os
Santos e Mucuri; ONG Quatro Cantos do Mundo; Prefeitura Municipal
de Corinto; Prefeitura Municipal de Juiz de Fora; Secretaria Adjunta de
Meio Ambiente de Betim; Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Estado de Educação;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Secretaria Municipal de Educação de Caxambu;
Sociedade de Engenheiros Agrimensores de Minas Gerais;
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete;
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -; Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG -; e Vigilância Sanitária de Pará de
Minas.

Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - Neste momento, será feita a entrega do

documento final do Fórum Técnico Educação Ambiental a este
Deputado, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, autor do
requerimento que deu origem a este Fórum e que, nesta ocasião,
representa o Presidente da Assembléia Legislativa. Com  a palavra, a
Sra. Idarci Esteves Lasmar, para falar em nome das entidades.

A Sra. Idarci Esteves Lasmar - Em nome de todas as entidades e
representantes que aqui estiveram e de todas as pessoas que
participaram dos debates, ontem, e que estão aqui, hoje, estamos
entregando ao Deputado Laudehno Augusto, para que ele taça chegar
às mãos do Presidente da Assembléia Legislativa, o documento final
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aprovado por esta Casa.

- Procede-se à entrega do documento final ao Sr. Presidente, cujo
teor é o seguinte:	 -

DOCUMENTO FINAL DO FORUM TÉCNICO "EDUCAÇÃO
AMBIENTAL - CONJUNTURA ATUAL E PERSPECTIVAS"

Grupo 1
Educação Ambiental e Poder Público
Apoio técnico e financeiro para implementação do Programa de

Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais e elaboração e
implementação dos programas municipais de educação ambiental.

Apoio político-institucional para a realização de pesquisas científicas
e para a elaboração de material didático visando levantar a realidade
ambiental local (patrimônio cultural, fauna, flora, solos, condições de
saneamento, qualidade do ar e da água, sistema de saúde, etc.), para
se proporem formas de intervenção.

Elaboração e adoção, pelas instituições educativas, de materiais
pedagógicos que enfoquem as condições socioambientais regionais e
locais com abordagem crítica e instigadora.

Apoio a projetos tecnológicos que visem ao desenvolvimento de
instrumentos para a melhoria da qualidade ambiental.

Inclusão, nas licitações para compras do Estado, do aspecto
ambiental - licitação ecológica.

Formalização, em projeto de lei, do Programa Ambientação -
Educação Ambiental em Prédios do Governo de Minas Gerais como
política socioambiental de governo e apoio à implementação do
programa em âmbito municipal.

Instituição, por meio de deliberação normativa do Copam, da
obrigatoriedade, por parte das instituições públicas, de envio de
lâmpadas fluorescentes para reciclagem.

Desenvolvimento de parcerias com programas de educação para o
trânsito que incluam a inspeção em toda a trota de veículos, próprios
ou terceirizados, que servem às instituições públicas, inclusive no que
se refere à poluição sonora e atmosférica.

Apoio à educação formal e não formal na implementação do
Programa 5R (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), a partir
de levantamento da realidade local.

Elaboração de proposta de campanha que favoreça o processo de
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conscientização dos usuários sobre a necessidade de colaborar na
logística reversa dos pneus usados.

Elaboração, pela Assembléia Legislativa, de emenda com vistas à
inserção, no Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais,
de um capítulo que contemple, exclusivamente, diretrizes para a
implementação	da	educação	ambiental	como	agente
sociotransformador.

Elaboração de programas de capacitação de professores para a
abordagem da questão ambiental, considerando as novas propostas
curriculares da educação.

Adequação dos materiais didáticos utilizados na educação para o
trânsito.

Apoio ao desenvolvimento e implantação de políticas públicas
municipais de educação ambiental.

Estímulo à expansão e ao desenvolvimento da autonomia e da
sustentabilidade das instâncias e dos coletivos de educação
ambiental, tais como as Comissões lnterinstitucionais de Educação
Ambiental - Cieas -, o Coletivo Jovem de Meio Ambiente, a Rede
Mineira de Educação Ambiental, os Coletivos Educadores e as
Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Com-Vidas.

Reconhecimento e apoio técnico e financeiro para o fortalecimento
do Coletivo Jovem de Meio Ambiente e do Movimento da Juventude
pelo Meio Ambiente.

Grupo 2
Educação Ambiental, Parcerias e Financiamentos
Elaboração e implementação de programas de capacitação,

treinamento e formação para elaboração de projetos destinados a
captação de recursos para a prática da educação ambiental.

Potencialização e fortalecimento dos canais de comunicação entre o
primeiro, o segundo e o terceiro setores, objetivando conhecer e
unificar esforços entre as políticas federais, estaduais, municipais e as
ações da sociedade para intervenções transformadoras de educação
ambiental.

Criação de uma lei de incentivo à educação ambiental.
Criação do Fundo Estadual de Educação Ambiental, vinculado às

Secretarias de Estado de Educação e de Meio Ambiente, com
mecanismos de participação e controle social, destinado ao
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financiamento de programas de educação ambiental, de forma
paritária entre a educação formal e não formal, e articulação desse
fundo com a Rede Brasileira de Fundos Socioambientais.

Fortalecimento do Fundo Estadual de Educação, com mecanismos
de participação e controle social, tendo a educação ambiental como
área prioritária de ação, e articulação desse fundo com a Rede
Brasileira de Fundos Socioambientajs.

Estímulo à criação, estruturação e fortalecimento de fundos públicos
socioambientais nos Municípios do Estado, com mecanismos de
participação e controle social, tendo a Educação Ambiental como uma
das áreas prioritárias de fomento. Articulação desses fundos com a
Rede Brasileira de Fundos Sodoambientais.

Estímulo à inserção e ampliação dos recursos para ações de
educação ambiental, nos orçamentos das secretarias estaduais e
municipais de educação e de meio ambiente e de outras instituições
públicas que possam inserir a temática da educação ambiental em
suas atividades.

Constituição, na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
do Estado de Minas Gerais - Ciea -, de um de Comitê de Ética em
Educação Ambiental, formado por representantes dos três setores
sociais, visando ao aprimoramento dos processos, das atividades, dos
métodos e das técnicas utilizadas pelos elaboradores e executores
dos programas de Educação Ambiental.

Definição, em lei estadual específica, de um tempo determinado, em
horário nobre, para apresentação de programas de educação
ambiental nos meios de comunicação públicos (Rádio Inconfidência,
TV Minas, TV Assembléia, etc.), produzidos com a participação de
movimentos sociais e ONIGs que trabalham com Educação Ambiental.

Alteração da Lei Robin Hood, de forma a incluir no ICMS Ecológico
Municípios que possuam projetos de educação ambiental,
selecionados conforme critérios estabelecidos por uma comissão
técnica a ser criada dentro da Ciea-MG e das Cieas regionais.

Apoio e fomento à realização de Encontros Estaduais da Juventude
pelo Meio Ambiente, organizados pelos jovens.

Estímulo, pelos Fundos de Meio Ambiente e Educação existentes,
bem como pela Rede Brasileira de Fundos Socioambientais, ao
financiamento de projetos de Educação Ambiental elaborados e

rs
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executados por associações de jovens.
Grupo 3
Educação Ambiental e Terceiro Setor
Promoção e garantia da participação coletiva das organizações do

terceiro setor nos processos decisórios relacionados às questões
socioambientais, nos diversos espaços públicos e casas legislativas.

Realização e divulgação, pelo poder público, de levantamento
socioambiental junto aos diversos segmentos do terceiro setor,
visando subsidiar as ações de informação e a elaboração de projetos
de educação ambiental.

Envolvimento das organizações do terceiro setor nas Unidades de
Conservação, por meio de ações socioambientais e de educação
ambiental, a exemplo do Pré-Fórum Técnico no Parque Estadual
Serra do Rola-Moça, mobilizando a população local para o cuidado,
preservação, proteção e gestão colegiada das Unidades de
Conservação.

Motivação do terceiro setor para que participe na gestão
socioambiental por meio da cobrança de transparência nos Conselhos
e nos fóruns de decisões coletivas.

Fomento a fóruns técnicos, encontros, seminários e oficinas que
estabeleçam uma rede de capacitação, aperfeiçoamento e
solidariedade no terceiro setor, sensibilizando para uma convivência
solidária de promoção e valorização da cultura do voluntariado, do
trabalho profissional e da cultura da paz.

Incentivo à criação de conselhos paritários que concretizem o
processo de descentralização como um dos canais legalmente
constituídos para o exercício da gestão democrática socioambiental,
que viabilize a participação deliberativa para intervenção.

Promoção de políticas públicas de inclusão das pessoas com
deficiência, com suas representações - ONGs, fundações e
associações -, na temática socioambiental e de educação ambiental,
por meio da ecologia humana.

Realização de campanha estadual permanente pelo direito básico à
educação ambiental voltada para os diversos setores da sociedade.

Criação de um código de conduta e ética a ser adotado pelo terceiro
setor.

Normatização da rotatividade da representação do terceiro setor
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junto às instituições governamentais, nos Conselhos e em outros
espaços, para que ocorra a participação de seus diversos segmentos.

Estímulo à criação de núcleos do Coletivo Jovem e à sua
participação nas QNGs que trabalham com educação ambiental.

Estímulo à parceria entre ONGs e Ministérios Públicos Estadual e
Federal, para que os Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC) celebrados com empresas infratoras da legislação
ambiental destinem recursos para projetos de educação ambiental
voltados para a realidade local.

Propostas Novas
Utilização da bacia hidrográfica como tema balizador da educação

ambiental, por ser ela uma unidade de gestão dos recursos hídricos
que inclui solo, vegetação, tratamento e destinação de resíduos,
contaminações e outros fatores.

Fortalecimento institucional e financeiro dos Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado, por meio de parcerias entre o primeiro, o
segundo e o terceiro setores, com ênfase na educação ambiental.

Comprometimento, por parte das instituições do poder público e da
sociedade civil eleitas para compor a Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental (Minas Gerais e Regionais), de subsidiar as
despesas de transportes e diárias de seus representantes para
viabilizar seu comparecimento a reuniões e eventos ligados às
competências das Cieas.

Destinação de recursos para criação e fortalecimento de unidades
do programa Escola-Família Agrícola e para ensino e prática de
atividades de educação ambiental nas quais se adotem os princípios
da agroecologia.

Criação, na Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -
Fapemig -, de uma linha de financiamento para pesquisa e projetos
em educação ambiental.

Criação, nos órgãos governamentais e em entidades vinculadas, de
um departamento ou setor específico de educação ambiental para
implementar a política interna de educação ambiental e para
operacionalizar as propostas resultantes deste Fórum.

Apoio do poder público e da sociedade civil à criação, à formação e
ao desenvolvimento de cooperativas socioambientais, para reciclar e
transformar o lixo, visando à inclusão social e econômica das
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populações de baixa renda.
Divulgação, nos meios de comunicação, principalmente locais, dos

fundos oriundos dos governos federal, estadual, municipal e outros,
destinados a projetos ambientais de qualquer natureza.

Apoio à realização (a cada dois anos), atualização e publicação de
pesquisas científicas que visem à produção de diagnósticos
socioambientais sobre as iniciativas (projetos e programas) das
instituições públicas, privadas e da sociedade civil relacionadas ao
desenvolvimento de atividades de educação ambiental.

Adequação da legislação estadual e municipal, com vistas a
assegurar a alocação e a execução dos recursos financeiras em
contas específicas dos fundos socioambientais, garantindo e
ampliando o controle social sobre a aplicação desses fundos em
projetos contemplados ou aprovados.

Moções
Moção à plenária do Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam -, pela regulamentação da inclusão da educação ambiental
nos processos de licenciamento ambiental do Estado e dos
Municípios.

Moçãá ao Ministério Público pela fiscalização da obrigatoriedade de
tratamento sanitário e implantação de aterro sanitário ou controlado,
nos casos específicos, e de gestão do setor por técnicos da área.

Moção à Assembléia Legislativa pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.82912004, que altera a lei estadual que permite a transferência da
reserva legal para outra(s) bacia(s) hidrográfica(s) que não aquela
onde se localiza a propriedade.

O Sr. Presidente - Muito bem lembrada essa importante observação
sobre a priorização. E preciso aperfeiçoar, a cada fórum. Hoje mesmo,
a Sra. lima sugeriu que fõsse dado mais tempo para o debate.

Foram 409 propostas no seminário "Lixo e cidadania". Todas muito
válidas, e, agora, estamos selecionando-as. Houve uma proposta para
reduzir, para ralear, para não ficar nascendo muita cenoura, a fim de
dar mais força para algumas delas. A sugestão foi para haver menos
propostas.

Os trabalhos feitos nas comissões preparatórias e nos grupos,
praticamente já são em número reduzido. E, hoje, foram eliminadas
algumas propostas. Consideramos ser esse um número reduzido:
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10% da outra, que foram 409, e, agora, não chegou a 45, porque
foram eliminadas algumas.

Então a sugestão é que se considerem todas, já que todas são
muito importantes.

A comissão de representação vai-nos ajudar a selecionar o que é de
obrigação da Assembléia, do governo estadual, das ONGs, etc.
Naturalmente, algumas vão sair antes das outras. Como as plantinhas
no jardim, algumas flores vão sair primeiro.

Temos de considerar isso. Pergunto à assembléia, já que está no
regimento: concordam que a priorização seja da forma como foi
votada? Concordam? Levantem o cartão azul. (- Pausa.) Muito
obrigado, está confirmada.

Nas considerações finais, primeiro quero manifestar solidariedade,
apoio a outra atividade que está acontecendo em Belo Horizonte,
próximo a nós: o lançamento da campanha pela anulação da
privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

Foi formada uma frente parlamentar na quarta-feira e, hoje, os
movimentos sociais estão lançando essa campanha. Houve uma
brecha na lei, uma Juíza, com muito bom-senso, abriu a possibilidade
da anulação. Temos notícias comprovadas de que a cada trimestre a
Companhia Vale do Rio Doce tem um lucro líquido correspondente ao
que foi pago por ela. Ano passado, o lucro foi de
R$12.500.000.000,00, sendo que foram pagos por ela
R$3.300.000.000,00. Os brasileiros e brasileiras são ciosos da defesa
do patrimônio nacional, pois envolve o subsolo, minério, ferrovias.
Contamos com o apoio da CNBB, da OAB e de várias entidades.
Prestamos nossa solidariedade aos movimentos que, neste momento,
fazem o lançamento da campanha pela anulação da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce.

Neste momento ainda há uma reunião, uma audiência na Cemig,
propondo um movimento pelo barateamento da tarifa de energia
elétrica. Minas Gerais possui a mais alta tarifa de energia elétrica.
Também estamos propondo na Assembléia, com os movimentos
sociais, a isenção do pagamento a famílias que gastem até
determinada quantidade de quilowatts mensalmente. Todos sabemos
que energia elétrica é questão básica para a vida. Reconhecemos o
serviço que a Cemig nos tem prestado, hoje é uma grande empresa,
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motivo de orgulho para Minas Gerais, mas também temos de
reconhecer o direito das pessoas de terem uma tarifa mais justa.

Com a palavra, Carolina, por 2 minutos, pois estamos encerrando.
A Sra. Carolina - Agradeço a todas entidades que participaram da

organização deste evento. O Coletivo Jovem do Meio Ambiente sai
daqui satisfeito pelo que produzimos coletivamente. Só queria
registrar que estamos organizando o Encontro Mineiro da Juventude
pelo Meio Ambiente. Tínhamos pensado em trazer 300 jovens de todo
o Estado para a região metropolitana e fazer um evento aqui no final
de agosto. Com os aprendizados que tivemos ontem, participando dos
debates com todos vocês, percebemos uma outra estratégia de atuar
com o que já existe: as Cieas e os Copams regionais. Vamos até às
comunidades, Municípios e localidades fortalecendo as ações ali, no
local onde residem os próprios jovens. Queremos registrar a nossa
intenção de realizar esse trabalho e contar com a colaboração de
todos.

O Sr. Presidente - Muito bem. Gostaríamos que os outros setores
também agissem como os jovens. Foi o que dissemos aos portadores
de necessidades especiais, grupos, movimentos, ONGs, etc.:
conquistem seu espaço. E muito bom perceber que a juventude está
disposta a implementar ações concretas. Gostaríamos de agradecer a
todos que contribuíram com sua exposição, suas experiências, seus
estandes. Uma delas é a Superintendência Regional de Caxambu, e a
Prefeitura, com todo o apoio, com a sua experiência de educação
ambiental.

A Sra. Inês Tourino Teixeira - Sou da Secretaria de Estado de
Educação. Apenas quero fazer uma retificação e um agradecimento.
O Deputado citou a presença da Superintendência Regional de
Caxambu, que mostrou seus trabalhos. O projeto Escola Viva,
Comunidade Ativa também aqui esteve, por meio de seus
representantes. Também aqui estavam presentes a Superintendência
Regional de Varginha, a Metropolitana A, Conselheiro Lafaiete e
demais escolas. Faço essa ressalva, para que não apenas Caxambu
seja citada. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradeço-lhe, Inês. Solicitei a listagem de todos
que fizeram sua exposição.

A Sra. Maria Jussara - Sou Maria Jussara, da Superintendência dc
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Conselheiro Lafaiete. Solicito o empenho desta Casa com relação
à emenda para o plano decenal do Estado de Minas Gerais, porque
tramitará nesta Assembléia. Ele tem até o dia 30 para entrar nesta
Casa, e, se isso não for feito, perderemos uma oportunidade única,
pois são 10 anos de luta. Se não garantirmos, agora, que a educação
ambiental seja tratada não como uma matéria no currículo, mas como
um tema que merece destaque, parcerias, metas e objetivos bem
claros e definidos, continuaremos chovendo no molhado. Essa é a
maneira de garantir que a educação se preocupe efetivamente com o
meio ambiente.

A Sra. Marúsia - Quero agradecer a oportunidade. Sou da Epamig.
Gostaria de pedir à direção da Casa um apoio para a nomeação do
pessoal concursado. Se estamos aqui batalhando a instalação de um
programa, de uma política estadual de educação ambiental, temos de
possibilitar também que os concursados sejam nomeados.

O Sr. Presidente - Durante todo o tempo que estávamos
organizando o fórum técnico, dissemos que a nossa maior
homenagem ao meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente, seria
elaborar uma lei de educação ambiental para o Estado de Minas. No
contato com os servidores do meio ambiente, vimos a situação por
que têm passado, a defasagem salarial. Fizemos uma audiência
pública nesta Casa para resolver o problema. Uma comissão foi à
Seplag e ao Governador. Incluímos nossa homenagem ao meio
ambiente estabelecendo uma política de educação ambiental.
Reconhecemos o valor dos servidores do sistema do meio ambiente
do Estado e dos Municípios. Que isso se traduza em valorização,
remuneração e capacitação de todos eles.

Esperamos que o espírito de congraçamento, de alegria da Copa do
Mundo seja o espírito de todos. Que ele possa ajudar as nações a
buscar o poder fraterno, a se rivalizar em atenção recíproca, como diz
o texto da Bíblia: "Rivalizar no amor". Quem vai fazer melhor para o
outro? Quem vai fazer mais o bem? Existe o crime organizado. Vamos
organizar o bem, fazer o bem ao ambiente e à vida. Peço desculpas
se não fui tão democrático. As vezes, também exageramos.

Desejamos sucesso à comissão de representação. Que não
deixemos tudo isso no papel. Que o espírito aconteça. A letra é morta.
O espírito é que dá a vida.

L 
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença de
autoridades e convidados e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de quarta-feira, dia 14, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 14/6/2006.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS, EM 6/6/2006

As 110h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Irani Barbosa, Célio Moreira, Edson Rezende e Gustavo Corrêa,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dinis Pinheiro. 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
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 dos serviços da área de saúde no que se refere aos planos de
gerenciamento, às metas, ao controle e à fiscalização e a discutir e
votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1 2 Parte
da reunião para ouvir os Srs. José Geraldo de Castro,
Superintendente de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
José Tarcísio Portela, Assessor da Presidência e Coordenador de
Gestão Ambiental da Fhemig; limar Bastos Santos, Presidente, e
Denise Bruschi, Gerente da Divisão de Saneamento da Feam; Adriana
Cacciori Zapaterra César, Gerente de Vigilância em Estabelecimentos
de Saúde de Minas Gerais; Soraya Neumann Carneiro, especialista
em Logística Reversa; Maeli Estrela Borges, Consultora em resíduos
sólidos e Vice-Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental; Santelmo Xavier Filho, Professor do Cefet -
MG; José Rodolfo Batista, Analista de Desenvolvimento do BDMG;
Ana Lúcia Horta Vitória, Gerente de Vigilância Epidemológica e
Zoonoses de Mariana; e Ciomar Humberto Pena, de Sabará, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
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iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Irani Barbosa, Presidente.	 -
ATA DA 12? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA,

EM 6/6/2006
Às 114h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Biel Rocha, Paulo Cesar (substituindo este a Deputada Vanessa
Lucas, por indicação da Liderança do BPSP) e Sebastião Helvécio
(substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Biel Rocha, 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 apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n g 3.218/2006 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas). Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n 2s 3.021, 3.060, 3.061 e 3.067/2006. 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, 14 de junho de 2006.
Biel Rocha, Presidente.

ATA DA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 716/2006

Às 1 0h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
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Costa e os Deputados Jayro Lessa, Dilzon Meio, José Henrique,
Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no "Diário do
Legislativo" de 1/6/2006: ofícios dos Srs. Pedro Brito do Nascimento,
Ministro da Integração Nacional; Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe
de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras Públicas; e Onaur
Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar. O Presidente
comunica aos Deputados que por Acordo de Líderes, foi prorrogado
até o dia 14/6/2006, o prazo para recebimento de emendas ao Projeto
de Lei n2 3.293/2006. Passa-se à 1 2 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 2 9 turno, dos Projetos de Lei n2s 2.574/2005 e
3.168/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio); 2.581/2005 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 2.981/2006 (relator: Deputado José
Henrique) na forma do vencido no 12 turno. O Projeto de Lei
Complementar n 2 71/2005 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais, e
o Projeto de Lei n 9 3.18912006, por ter sido aprovado 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, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa - Doutor Ronaldo - José

Henrique - Sebastião Heivécio.	 -
ATA DA 1 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/6/2006
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Deputados Laudelino Augusto, Paulo Piau, Carlos Gomes e Zé Maia
(substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Doutor Viana, Jayro Lessa e Padre João.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação salarial dos servidores do IEF,
autarquia responsável pela Agenda Verde do Sistema Estadual de
Meio Ambiente. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para
ouvir os Srs. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF;
João Paulo Sarmento, Coordenador da Comissão de Mobilização dos
Servidores do IEF; Míriam Regina de Oliveira, Presidente da
Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente -
Assema -; e Mariza Martins Gomes, Presidente da Associação dos
Servidores do IEF - Asief -, 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 nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 3 1 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, Padre
João e Carlos Gomes (2), solicitando seja enviado ofício ao
Governador do Estado pedindo o enquadramento e o posicionamento
por tempo de serviço e escolaridade adicional para os servidores da
Semad, da Feam, do lgam e do IEF, conforme preceitua a Lei n2
15.961, de 2005, e solicitando sejam enviadas as notas taquigráticas
da reunião ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de
Meio Ambiente e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Sávio Souza

Cruz - Paulo Piau.
ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 7/6/2006

As 14h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Montes Claros o Deputado Durval Angelo, membro da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia e
Jésus Lima. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, que dá por aprovada e que é subscrita pelos
Deputados presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a realizar audiência pública para obter esclarecimentos sobre a
situação dos quilombolas da região. A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo Roberto Faccion,
Coordenador da Comissão Pastoral da Terra do Norte de Minas -
CPT -; Edvaldo Soares dos Santos, dirigente estadual do MST,
representando o Sr. Cristiano Meireles, representante do MST;
Francisco Cordeiro Barbosa, Presidente do Conselho Estadual das
Comunidades Negras - Federação Quilombola; Mamédio Moreira da
Silva, Presidente da Associação dos Quilombolas do Brejo dos
Crioulos; Dernivaldo Fernandes Lima, Presidente da Associação dos
Quilombolas de Gorutuba; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do ]ter;
e Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do CAO das Promotorias de Direitos Humanos, Apoio
Comunitário e Conflitos Agrários -,.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 taquigráticas. 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
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Durval Angelo, Presidente.	-	 -
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
NA 49 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA,

EM 7/6/2006
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Djalma Diniz e Ricardo Duarte, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ricardo Duarte, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n 9s 133 e
1.040/2003 (Deputado Djalma Diniz) e 1.738/2004 e 2.63212005
(Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à 19 Fase da 2 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n2s 133 e 1.040/2003 (relator:
Deputado Djalma Diniz) e Projetos de Lei ns 1.738/2004 e
2.632/2005 (relator: Deputado Ricardo Duarte). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo.

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 12/6/2006
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Edson Rezende (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB). Está presente, também,
o Deputado Laudelino Augusto. O Presidente, Deputado Edson
Rezende, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, que dá por aprovada e que é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater assuntos pertinentes ao Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil. A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir as Sras. Adriana Augusta de Moura Souza,
Procuradora, representando Maria Amélia Bracks Duarte,
Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da Procuradoria
Regional do Trabalho - 3a. Região; Eliane Quaresma, Gerente de
Promoção e Proteção Especial da Secretaria Adjunta de Assistência
Social, representando Rosilene Rocha, Secretária Municipal de
Assistência Social; Regina Helena Cunha Mendes, do Conselho
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente; Maria Lúcia Gomes
Dutra, Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente; Elvira Mírian Veloso de Mello Cosendey, Coordenadora
do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente - Fectipa; Christiane Azevedo Barros, auditora,
representando Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do
Trabalho; Albanita Roberta, subsecretária de Trabalho e Assistência
Social; Vereadora Neila Batista, da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, Promotora de
Justiça e membro do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual,
Abuso e Exploração contra Criança e Adolescentes; Juanita Pimenta,
Diretora de Proteção e Promoção Social da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese; e o Sr. Gleison Coelho
Costa, Presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de Minas
Gerais - Aconteng -; 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 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, 14 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM M 594/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
40/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Fricon - Frigorífico Industrial de Contagem S.A., em cumprimento do
disposto no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 1/6/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O art. 79 da Lei n9 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 9 50.456, de
29/12/2005, concedeu, no âmbito da tributação do ICMS, em
operação interestadual, crédito presumido de 7% sobre o valor de
saída de carne e outros produtos congêneres. Isso, combinado com o
disposto nos termos do Convênio ICMS 89, de 17/8/2005, que estatui
que esse fato gerador importa em débito desse imposto nesse mesmo
valor, resulta em desoneração tributária total.

O regime especial de tributação em tela concede ao contribuinte
Fricon - Frigorífico Industrial de Contagem S.A. crédito presumido no
valor equivalente ao imposto devido na operação de saída desses
produtos. A concessão desse regime produz efeitos retroativos a 1 2 de
janeiro do corrente ano, e o regime ficará revogado com a extinção da
situação motivadora da sua concessão ou a qualquer tempo, a critério
da Secretaria de Estado de Fazenda.

A Secretaria de Estado de Fazenda justifica a adoção da medida
com as razões de proteção da economia mineira e preservação de
mercado, pelo fato de o referido decreto do Estado limítrofe acarretar
concorrência desfavorável quanto aos produtos originários do nosso
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Estado para outros Estados membros da Federação. Ademais, a
Secretaria considera que atualmente existe clara ofensa ao disposto!
no art. 152 da Constituição Federal, que veda discriminação tributária
em razão da procedência ou do destino da mercadoria. Esse órgão,
também, assegura que a medida proposta não implica redução na
arrecadação tributária do Estado, visto que esta já ocorreu, pois o
benefício fiscal concedido pelo Estado de São Paulo tornou
economicamente inviáveis as operações de vendas do contribuinte em
tela para outra unidade da Federação.

Assim, este relator entende que o regime especial pleiteado deve
ser ratificado, por atender aos interesses do Estado e por estar
devidamente enquadrado nas condições previstas no art. 72 da Lei n2
15.292, de 2004.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 40/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇAO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 4012006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 40/2006 à empresa Fricon - Frigorífico Industrial de
Contagem S.A., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 72 da Lei n2 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 595/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
37/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Hipercarnes Indústria e Comércio Ltda. ME, em cumprimento do
disposto no art. 72 da Lei n 2 15.292, de 518/2004.
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 9/6/2006, 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 nQ 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

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

O Estado de São Paulo, através do Decreto n 2 50.456, de
29/12/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS relativo à
saída de carne e demais produtos comestíveis derivados de carne,
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
Hipercarnes Indústria e Comércio Ltda. ME, 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 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, visto que a medida adotada pelo Estado de São Paulo
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto
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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 estabelecer 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 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 em exame não implica
diminuição na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, o
regime proposto virá 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 n2 37/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 37/2006, nos termos do

art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 3712006 à empresa Hipercarnes Indústria e Comércio
Ltda. ME, 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, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente e relator - Elisa Costa - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 596/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n2
038/2006, concedido pelo Secretário de Fazenda à empresa
Frigorífico Torino 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 1/6/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n 2 13.

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

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

O Estado de São Paulo, com a edição do Decreto n 2 50.456, de
29/1212005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS sobre o
valor de saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes
do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino
ou suíno, em operação interestadual. Tal medida resultou na
desoneração total desse tipo de operação, no que diz respeito ao
referido tributo.

O regime especial de tributação em análise concede ao contribuinte
crédito presumido no valor equivalente ao imposto devido na operação
de saída dos produtos acima citados, sem prejuízo do crédito
presumido outorgado ao estabelecimento abatedor nas operações de
saída dos produtos comestíveis resultantes do abate de aves ou de
gado bovino, eqüídeo, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de que trata o
art. 75 do Regulamento do ICMS.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte
de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 0 de janeiro deste
ano, com prazo de vigência previsto para o período em que perdurar a
situação motivadora de sua concessão, podendo ser revogado
automaticamente, com a extinção do tratamento dispensado pelo
Estado de São Paulo às operações acima citadas, ou a qualquer
tempo, mediante ato do Diretor da Superintendência de Tributação.
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Segundo o parecer dessa Superintendência, enviado a esta Casa

por meio da mensagem em epígrafe, a justificação do governo do
Estado para conceder o regime especial de tributação em questão é a
proteção da economia mineira. No entendimento do referido órgão, a
medida adotada pelo Estado de São Paulo resulta em concorrência
desfavorável às empresas mineiras, quanto aos produtos originários
do Estado de Minas Gerais que sejam destinados a outros Estados.
Além disso, a Superintendência de Tributação do Estado entende que
tal medida constitui clara ofensa ao 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.

Em face de tais considerações, entendemos que o regime especial
proposto atende aos interesses do Estado, pois concede às empresas
mineiras benefício tributário idêntico ao concedido pelo Estado de São
Paulo às suas empresas, por meio do Decreto n 9 50.456, de 2005.
Com isso, o governo de Minas Gerais assegura às empresas do
Estado condições favoráveis de concorrência e de preservação de
mercado no que se refere à comercialização dos produtos abrangidos
pela proposição.

Considerando, ainda, que a medida proposta não implica redução na
arrecadação tributária do Estado, uma vez que o regime proposto virá
recompor a receita perdida em razão do benefício instituído pelo
Estado de São Paulo, entendemos que a medida em exame deve ser
ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n 2 038/2006 por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 038/2006, nos termos

do art. 72 da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 038/2006 à empresa Frigorífico Torino 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
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2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Saladas Comissões, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - José Henrique, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 2 597/2006

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°
39/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à empresa
Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda. - Fridel -' em cumprimento do
disposto no art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 0/6/2006, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n°13.

Fundamentação
O art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 2004, faculta ao Poder Executivo a

redução de carga tributária por meio do regime especial de tributação
de caráter individual, caso um benefício fiscal concedido por outra
unidade da Federação cause prejuízo à competitividade de empresas
mineiras. A mesma lei determina que o regime especial de tributação
seja ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de 90 dias.

O Estado de São Paulo, por meio do Decreto n° 50.456, de
29112/2005, concedeu crédito presumido de 7% do ICMS sobre o
valor da saída de carne e demais produtos comestíveis frescos,
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do
abate de aves, Ieporídios e gado bovino, bufalino, ovino e suíno, em
operação interestadual. O benefício concedido resultou na
desoneração total da operação, considerando que o Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz -, por meio do Convênio
ICMS n9 8912005, reduziu, a contar de 1 0/1/2006, para 7% a carga
tributária dos produtos acima referidos, nas saídas interestaduais, e
autorizou a mesma redução ou isenção nas saídas internas.

Como conseqüência do referido benefício, foi concedido à empresa
Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda - Fridel -, estabelecida no Município
de Contagem, crédito presumido no valor equivalente ao imposto
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devido na operação de saída dos produtos mencionados acima,
sem prejuízo do crédito presumido, de que trata o art. 75 do RICMS.

O regime especial de tributação produzirá efeitos durante o período
em que perdurar a situação motivadora de sua concessão, podendo
ser revogado com a extinção do tratamento dispensado pelo Estado
de São Paulo às operações de saída de mercadorias citadas ou, a
qualquer tempo, por ato do Diretor da Superintendência de Tributação.

A concessão do regime especial, consoante parecer da
Superintendência de Tributação, se justifica pelo fato de o benefício
paulista desrespeitar o art. 152 da Constituição da República e
resultar em concorrência desfavorável para os produtos provenientes
de Minas Gerais e destinados a outros Estados da Federação.
Consoante o parecer, o benefício não importa perda de arrecadação
do ICMS, considerando que esta já houve em razão do tratamento
dispensado às operações pelo Estado de São Paulo, tornando
inviáveis as vendas da empresa beneficiária para aquele e outros
Estados. Portanto, inexiste desrespeito ao art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Entendemos que a medida tomada pelo governo mineiro é
necessária, porquanto irá neutralizar os efeitos perversos de um
beneficio inconstitucional, concedido sem a anuência do Confaz,
contrariando o disposto no art. 155, § 2 01 XII, "g", da Constituição da
República, c/c o art. 1 0 da Lei Complementar n°24, de 7/1/75.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n° 39/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 39/2006, nos termos do

art. 7Q da Lei 
no 

15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°39/2006 à empresa Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda. -
Fridel -, após ser submetido à apreciação desta Casa, nos termos do
art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
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Diizon Meio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa

Costa - José Henrique.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 9 598/2006

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
24/2005, concedido pelo Secretário de Fazenda à Empresa ADM do
Brasil LTDA., em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n 9 15.292,
de 5/8/2004.

Publicada no 'Diário do Legislativo" em 1/6/2006, 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 & 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.

Os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás
concederam tratamento fiscal diferenciado à indústria esmagadora de
soja, instituído, respectivamente, através do Decreto n9 768, de
17/6/2003, que acrescentou o art. 152 às disposições transitórias do
regulamento do ICMS de Mato Grosso, concedendo crédito presumido
nas operações interestaduais com farelo de soja e óleo de soja
degomado; pelo Decreto n 2 11.519, de 30/12/2003, concedendo, aos
contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul, igual tratamento nas
operações interestaduais com óleo de soja; e pela Lei n 2 13.307, de
12/11/2002, que concedeu crédito presumido de 7% sobre o valor da
soja produzida em território goiano.

O Regime Especial de Tributação em análise concede à Empresa
ADM do Brasil LTDA., estabelecida no Município de Uberlândia-MG,
crédito presumido de 7% do valor de aquisição ou de recebimento, em
operação interna, de soja em grão, para utilização no seu próprio
processo industrial.

0 disposto no regime aplica-se somente à soja adquirida de produtor
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rural ou de cooperativa de produtores rurais localizados neste
Estado e recebida em transferência de estabelecimento filial
localizado neste Estado.

A fruição do benefício fiscal de que trata esse regime está
condicionada ao registro e ao licenciamento, neste Estado, dos
veículos automotores de propriedade dos estabelecimentos do
contribuinte nele localizados e à distribuição de toda a produção de
óleo de soja e de farelo de soja diretamente por estabelecimento do
contribuinte localizado neste Estado.

O regime em tela entra em vigor na data da ciência ao contribuinte
de seu deferimento, retroagindo seus efeitos a 1 1 de março 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 pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás às operações mencionadas, com a rejeição pela Casa, hipótese
em que não poderá ser concedido novo regime, ainda que
remanescente a situação que o tenha motivado, ou, ainda que
ratificado por esta Casa, não ocorrer a reversão de saldo credor para
saldo devedor do estabelecimento beneficiário até o dia 30/6/2008, 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, visto que a medida adotada pelos Estados acima citados
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras quanto
aos produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a
outros Estados. Além disso, o benefício fiscal concedido por esses
Estados afronta o disposto no art. 155 da Constituição da República e
na Lei Complementar n2 24, de 1975, e causa prejuízos ao nosso
Estado.

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
concedido pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás às suas empresas. Com isso, o Governo de Minas Gerais
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garante às empresas do Estado condições favoráveis de
concorrência e de preservação de mercado dos produtos abrangidos
pela proposição.

Assim sendo, e considerando que a medida proposta não implica
diminuição na arrecadação tributária do Estado - ao contrário, viria
recompor a receita perdida em razão do benefício instituído pelos
Estados acima citados -, entendemos que a medida em tela deve ser
ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Regime Especial de

Tributação n2 24/2005 por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 24/2005, nos termos do

art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 12 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 2412005 à Empresa ADM do Brasil LTDA., após ser
submetido à apreciação desta Casa, nos termos do disposto no art. 79
da Lei n9 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA SOBRE A MENSAGEM N 9 599/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe

encaminha o expediente relativo ao Regime Especial de Tributação n9
041/2006, concedido pelo Secretário de Estado de Fazenda à
Empresa indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa LTDA.,
em cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n 9 15.292, de 5/8/2004.

Publicada no "Diário do Legislativo," em 1 de junho de 2006, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n 9 13.

Fundamentação
O Estado de São Paulo, através do Decreto n 2 50.456, de

-
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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
Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa 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 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, visto que a medida adotada pelo Estado de São Paulo
resultou em concorrência desfavorável às empresas mineiras, quanto
aos produtos originários do Estado de Minas Gerais destinados a
outros Estados. Além disso, tal medida constitui clara ofensa ao
disposto no art. 152 da Constituição da República, que veda aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecerem diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de
sua procedência ou destino.

Dadas as considerações apresentadas, entendemos que o Regime
Especial de Tributação ora proposto atende aos interesses do Estado,
pois assegura à empresa mineira benefício tributário idêntico ao
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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 & 041/2006, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.	 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 041/2006, 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. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 041/2006 à Empresa Indústria e Comércio de Carnes
Henriques e Costa 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, 14 de junho de 2006.
Diizon Meio, Presidente - Elisa Costa, relatora - José Henrique -

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

3.270/2006
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em teia

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
da Taboca, com sede no Município de Presidente Oiegário.

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

A entidade em causa tem por objetivo a prestação de serviços que
dão suporte ao desenvolvimento das atividades agropecuárias e que
contribuem para a melhoria de vida de seus associados.

Fornece-lhes assistência médica e odontológica em estrutura própria
e dispensa especial cuidado às gestantes e às crianças, combatendo
a desnutrição e a mortalidade infantil. Tem programas voltados para o
planejamento familiar e a ocupação terapêutica de idosos.

Na área da agropecuária, promove parcerias com outras instituições
afins, na busca de melhorias no manejo da terra e alternativas para
criação de animais e, ainda, visando à aquisição ou ao arrendamento
de equipamentos mecanizados para uso no campo.

Assessora os seus associados na comercialização e no transporte
da produção, na aquisição de insumos e no aluguel de imóveis para
armazenagem das colheitas.

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

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

3.270/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.189/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em

epígrafe "cria cargos no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Aprovada no 1 2 turno na forma do Substitutivo n 2 1, com as
Emendas n°s 1 a 5, retorna a matéria a esta Comissão para recebei
parecer no 2 turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação
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A proposição tem por escopo a criação de cargos no Quadro de

Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público a fim de
adequar a estrutura de apoio aos órgãos de execução, conforme
previsto na Lei Complementar nQ 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências.

Entre as razões do envio da proposição em análise está o fim do
recesso forense no Poder Judiciário, que alterou, profundamente, as
normas internas de trabalho do Ministério Público, especialmente
aquelas relacionadas à intervenção dos Procuradores de Justiça nos
processos judiciais encaminhados a essa instituição.

Nos termos do projeto, os quadros que compõem o Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais são os constantes nos Anexos 1, II e III, que o
acompanham, com o quantitativo de cargos neles indicados.

Outra medida relevante consubstanciada na proposição diz respeito
ao reposicionamento do servidor ativo e inativo do mencionado
Quadro de Pessoal, o qual será feito considerando-se a soma do
vencimento básico do servidor, na data da publicação da lei que se
originará da proposição, com as vantagens pessoais, excedentes de
enquadramento e os percentuais relativos ao pagamento da extinta
Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional - Giaf - à qual
o servidor fazia jus na data da publicação da Lei n 2 13.436, de
30/12/99.

Na oportunidade, também se propõe incluir na Tabela de
Escalonamento Vertical dos vencimentos dos servidores do Ministério
Público cinco padrões de vencimento e os respectivos índices.

Buscando estimular o trabalho do servidor que exerce atividade que
implica a sua exposição a agentes nocivos à saúde, a proposição
propõe assegurar a esse servidor o pagamento de percentual
incidente sobre o seu vencimento básico, nunca superior a 30% do
padrão MP-42.

Além de outras disposições contidas na proposição, ressaltem-se
aquelas que tratam da opção pela jornada de 40 horas semanais e da
contratação de estagiário, com vistas a aprimorar profissionalmente
estudante de curso de nível superior em Direito e a conferir mais
celeridade ao andamento dos processos.

Pelo exposto, ratificamos o nosso posicionamento anterior,
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especialmente pela oportunidade e conveniência das medidas
propostas pelo projeto em exame.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n

3.189/2006 na forma do vencido em 1 turno.
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator.

PROJETO DE LEI N Q 3.189/2006
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em

Comissão do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público:

- um cargo de Assessor Especial Financeiro, padrão MP-92; um
cargo de Assessor Especial Administrativo, padrão MP-92; três cargos
de Superintendentes padrão MP-83; seis cargos de Coordenador II,
padrão MP-75; quatro cargos de Coordenador 1, padrão MP-71; vinte
cargos de Assessor II, padrão MP-67, de recrutamento limitado;

- dois cargos de Assessor II, padrão MP-67; dois cargos de
Assessor 1, padrão MP-59; dez cargos de Supervisor li, padrão MP-
44; cinco cargos de Supervisor 1, padrão MP-28, de recrutamento
amplo.

Art. 2 - Ficam extintos no Quadro Específico de Provimento em
Comissão que compõe o Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público vinte cargos de Supervisor II, código MP-SUP-
01, padrão MP-44, a serem identificados por meio de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 3 - Os quadros que compõem o Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
são os constantes nos Anexos 1, II e III desta lei, com o quantitativo de
cargos neles indicados.

Parágrafo único - A codificação, a identificação e a lotação dos
cargos de que trata o "capuf' deste artigo serão definidas em
resolução do Procurador-Geral de Justiça, ressalvadas as lotações
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previstas no Anexo IV desta lei.

Art. 4 - O servidor ativo e inativo dos Quadros de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público que perceber, na data da
publicação desta lei, vantagem pessoal excedente de enquadramento
e percentual relativo ao pagamento da extinta Gratificação de
Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional - Giaf - à qual fazia jus na
data da publicação da Lei n 2 13.436, de 30 de dezembro de 1999,
será reposicionado na classe do padrão cujo valor de vencimento
básico corresponda à soma de seu vencimento básico e das
vantagens acima mencionadas.

§ 1 - Na hipótese de o vencimento básico do servidor reposicionado
não corresponder a um dos valores dos padrões fixados na Tabela de
Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436,
de 30 de dezembro de 1999, o reposicionamento dar-se-á no padrão
imediatamente superior.

§ 2 - O desenvolvimento na classe em que o servidor for
posicionado, nos termos deste artigo, dar-se-á quando preenchidos os
requisitos exigíveis para o ingresso na referida classe.

Art. 52 - o servidor que fizer a opção pela jornada de quarenta horas
semanais de que trata o art. 20 da Lei n 2 14.323, de 20 de junho de
2002, terá como limite de vencimento básico o último padrão previsto
na classe B da respectiva carreira, observado, ainda, para acréscimo
dos padrões, o preenchimento dos critérios a serem fixados em
resolução.

Art. 6 - E assegurado ao servidor que estiver exercendo atividade
que implique a sua exposição a agentes nocivos à saúde, nos termos
fixados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, o pagamento de
percentual incidente sobre o seu vencimento básico, nunca superior a
30% (trinta por cento) do padrão MP-42.

Art. 72 - E vedado ao servidor dos Quadros Permanente e Especial
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o exercício da advocacia,
bem como de qualquer outra atividade jurídica remunerada, exceto a
de magistério e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso
XVI do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Art. 8 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a celebrar
termo de compromisso para estágio remunerado, por meio de seleção

rÁ'-- -
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pública, visando ao aprimoramento profissional de estudante de
curso de nível superior em Direito, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único - O quantitativo de vagas para o estágio de que
trata o "caput" deste artigo, bem como para os estágios remunerados
de outras áreas técnicas, a que se refere o art. 94, § 3, da Lei
Complementar n g 34, de 12 de setembro de 1994, será definido em
resolução, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 9 - Ficam incluídos na Tabela de Escalonamento Vertical de
Vencimento a que se refere o Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, com a redação dada pelo art. 21 da Lei n° 14.323,
de 20 de junho de 2002, os padrões e índices MP-88 - 17,2609; MP-
89- 17,9443; MP-90 -18,6547; MP-91 - 19,3932; MP-92 - 20,161 0.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n Q 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 11 - Ficam revogados o art. 52 da Lei n 2 11.181, de 10 de
agosto de 1993, e o "caput" do art. l, os arts. 2, 3 2 e 4°e os Anexos

II, III, IV e Vida Lei n2 14.323, de 20 de junho de 2002.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1
- A tabela referente ao item 1 - Quadro Permanente dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público (a que se refere o Art. ... da Lei......de
de ................de .......) - Quadro Específico de Provimento Efetivo

foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20.6.2006.
A tabela referente ao item 2 - Quadro Especial dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público (cargos a serem extintos com a
vacância) - Quadro Específico de Provimento Efetivo foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 20.6.2006.

ANEXO II
- A tabela referente a Carreira de Agente do Ministério Público, a

ser extinta com a vacância dos cargos (a que se refere o Art. ... da
Lei......de de ................de .......) - 1 - Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo" de
20.6.2006.
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ser extinta com a vacância dos cargos (a que se refere o Art. ... da
Lei......de de ................de .......) - 2 - Quadro Especial dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no "Diário do Legislativo' de
20.6.2006.

ANEXO III
(a que se refere o art. ... d Lei ...... de .....de ................de .......
A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em

Comissão - A - Grupo de Direção foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.6.2006.

- A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em
Comissão - B - Grupo de Assessoramento foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.6.2006.

.. A tabela referente ao Quadro Específico de Provimento em
Comissão - C - Grupo de Supervisão foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.6.2006.

ANEXO IV
(a que se refere o art. ... da Lei ...... de .....de ................de .......

.. A tabela referente ao Quadro de Lotação dos Cargos de
Provimento em Comissão foi publicada no "Diário do Legislativo" de
20.6.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
2.005/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.005/2004, de autoria 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° 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, e sobre o adicional por tempo de serviço
concedido, nos termos da legislação vigente, entre 4 de junho de 1998
e a data de publicação da Emenda à Constituição Estadual n°57, de
2003, incidente sobre a Gepi, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1 °turno.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Redação, que elaborou
seu parecer, nos termos do § 1 ° do art. 268 do Regimento Interno.
Durante a discussão do parecer em Plenário, foi apresentada ao texto
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e aprovada a Emenda & 1 à redação final, conforme o art. 269 do
Regimento Interno.

Assim sendo, foi dada à proposição a seguinte redação final, que
está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°2.005/2004
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 o posicionamento dos servidores nas carreiras e a
incorporação da Vantagem Temporária Incorporável - VTI - e 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. 1 ° - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir

relacionadas são:
- 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°da Lei n° 15.464,
de 13 de janeiro de 2005:

II - as constantes no Anexo li, para as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, de que tratam os incisos III e IV do art. 1 

O

da Lei n°15.464, de 2005.
§ l - Os valores constantes nas tabelas de que trata este artigo

incluem as incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

§ 2 0 - A vigência das tabelas de que trata este artigo retroage a 1
de janeiro de 2006.

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°15.464, de 2005;
II - ao detentor de função pública a que se refere a Lei n°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

rsi
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carreiras instituídas pela Lei n°15.464, de 2005.

CAPITULO II
DO POSICIONAMENTO

Art. 30 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de que trata o art. 1 0, de acordo com a
correlação constante na Lei n° 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 ocupante de cargo das carreiras instituídas pela Lei n°
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 das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

§ 2 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor.

§ 30 - Fica assegurado ao servidor posicionado nos termos deste
artigo, assim como ao que fizer a opção de que trata o art. 10, o direito
previsto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 4°-O servidor nomeado para cargo das carreiras de que trata o
art. 1° no período compreendido entre a publicação da Lei n° 15.464,
de 2005, e a publicação desta lei será posicionado nas novas
carreiras nos termos do decreto a que se refere o art. 3°.

Art. 5 0 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
que trata o art. 1 , na forma do decreto a que se refere o art. 30, 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 1 °de janeiro de 2006.
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Art. 6 0 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n°
10.254, de 1990, que não tenha sido efetivado será posicionado na
estrutura das carreiras instituídas pela Lei n°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. 3 0 desta lei e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

Art. 7 0 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo ou função instituídos ou transformados pela Lei n° 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. 3 0 desta lei e a
correlação constante na referida lei.

Art. 8 0 - 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
meses contados da data de publicação desta lei.

Art. 9 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 8 0, com base no mérito e no
tempo de serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 3 0 e
posterior ao último ato de posicionamento na classe, de progressão ou
promoção.

CAPITULO III
DA OPÇÃO

Art. 10 - 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. 3 0 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 oitenta dias contados da
publicação do decreto de que trata o art. 30.

§ 2 0 - O servidor que fizer a opção de que trata o "caput" não fará jus
às vantagens atribuídas às carreiras instituídas pela Lei n°15.464, de
2005, nem ao vencimento básico previsto nas tabelas estabelecidas

LA
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por esta lei.

§ 3° - Na ocorrência da opção de que trata o "caput", a
transformação do cargo ocupado pelo servidor em cargo das carreiras
a que se refere o art. 1 ° somente se efetivará após a vacância do
cargo original.

§ 4°- Será tacitamente ratificado o posicionamento, na estrutura das
carreiras instituídas pela Lei n° 15.464, de 2005, do servidor que não
fizer a opção de que trata este artigo no prazo previsto no § 1 °.

§ 5° - 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 °desteartigo.

§ 6 0 - Os efeitos da opção de que trata o "caput" retroagirão à data
da publicação do decreto a que se refere o art. 3°.

§ 7°- A aplicação do disposto no § 2 0 não implicará restituição aos
cofres públicos do valor dos acréscimos remuneratórios decorrentes
do posicionamento de que trata o art. 3° desta lei, percebidos entre a
data de início da vigência das tabelas de vencimento básico de que
trata o art. 1 ° a data da publicação da resolução a que se refere o §
5° deste artigo.

§ 8 0 - O não exercício da opção prevista no "caput" não implica
renúncia ao direito adquirido dos servidores que obtiveram título
declaratôrio pelo exercício de cargo de provimento em comissão, nos
termos da legislação vigente à época da obtenção do benefício, em
especial da Lei n.° 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 DA VTI E DE PARCELA DA GEPI

Art. 11 - Fica incorporada aos valores constantes nas tabelas de que
tratam os incisos 1 e II do art. 1 9 desta lei a Vantagem Temporária
Incorporável - VTI -, de que trata a Lei n°15.787, de 27 de outubro de
2005.

§ 1- Em decorrência da incorporação integral da VTI nos termos do
'caput" deste artigo, os servidores a que se refere o art. 2° deixam de
fazer jus a sua percepção.
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§Q 29 - O valor da VTI do servidor que fizer a opção de que trata o

art. 10 desta lei será atribuído com base na sua situação
anteriormente ao posicionamento de que trata o art. 3 0 desta lei.

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 ng 6.762, 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 n9 6.762, de 1975,
observado o seguinte:

- para os cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da Receita
Estadual, 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, 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 de que trata a Lei n
6.762, de 1975, 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.

§ l - Ficam extintas as parcelas de pontos-Gepi e cotas-Gepi
incorporadas nos termos deste artigo.

§ 2 0 - 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.

§ 3 0 - O limite mensal máximo da Gepi no período de 1 
O 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 0 6.762, de 1975.

§ 4 0 A partir do dia 1° 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.

§ 5 0 - 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.

5
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§ 6 0 - O número de pontos-Gepi atribuído a título de Conta

Reserva será fixado em decreto e o seu valor total será igual ao
percebido até a data de publicação desta lei.

§ 7°- Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor que fizer a opção
de que trata o art. 10.

Art. 13 - A vigência do disposto nos arts. 11 e 12 retroage a 12 de
janeiro de 2006.

Art. 14 - Para o servidor que tenha passado para a inatividade até a
data de publicação desta lei, em cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita
Estadual ou de Gestor Fazendário, instituídas pela Lei n o 15.464, de
2005, com direito a aposentadoria proporcional, a diferença entre o
valor do ajuste da aposentadoria decorrente da aplicação da
proporcionalidade dos proventos posterior á incorporação de que trata
o art. 12 e o valor do ajuste da aposentadoria decorrente da aplicação
da proporcionalidade dos proventos anterior a essa incorporação,
passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita a revisão no mesmo índice e data do reajuste sobre o
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que estiver
posicionado o servidor.

Art. 15 - 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, de 15 de julho
2003, incidentes sobre a parcela da Gepi remanescente à
incorporação de que trata o art. 12 desta lei, passa a ter natureza de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente
a atualização na mesma data e percentual da atualização do valor do
ponto-Gepi 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,
de 2003.

Art. 16 - 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.
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CAPITULO V

DA INSTITUIÇÃO DA CDI
Art. 17.- Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -

CDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário dê
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a Lei n°15.464, de 2005, cujo limite máximo
mensal será de 20% (vinte por cento) do vencimento inicial das
respectivas carreiras.

§ 1° - A CDI será atribuída em cotas-GDI e será de 100 (cem) cotas-
CDI para o Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de 140
(cento e quarenta) cotas-GDI para o Analista Fazendário de
Administração e Finanças.

§ 2 0 - O valor de cada cota-GDI será equivalente a 47,17%
(quarenta e sete vírgula dezessete por cento) do valor da cota-Gepi.

§ 3 0 - O Poder Executivo regulamentará as condições e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o "caput" deste artigo.

§ 4° .. A concessão da gratificação de que trata o "caput" deste artigo
retroage a 1 °	janeiro de 2006.

Art. 18 - 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° 15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos
períodos de tempo estabelecidos na alínea "c" ou no parágrafo único
do art. 7 0 da Lei Complementar n 0 64, de 25 de março de 2002.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 19 - 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 ° poderão ser considerados para fins
da primeira progressão e da primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 20-O § 3 1 do art. 16 e o "caput" do art. 19 da Lei n° 15.464, de
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.16-( ...)
§ 3 0 - A progressão e a promoção de que tratam esta lei não se

acumulam quando os requisitos de tempo e avaliação de desempenho

rs
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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 de tempo e do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias
necessários 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. 21 - No caso de a promoção de que trata o art. 16 da Lei 15.464,
de 2005, resultarem 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 grau em que foi posicionado, desde
que tenha tido avaliação de desempenho individual satisfatória nesse
período.

Art. 22 - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento de
que trata o art. 3 0 não poderá ser utilizado, cumulativamente, para fins
do disposto nos arts. 9 2 e 19 desta lei.

Art. 23 - O item 1.2 do Anexo 1 da Lei n° 15.464, de 2005, que
contém a estrutura da carreira de Gestor Fazendário, passa a vigorar
na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 24 - São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário:

- ser removido "ex-officio" somente por ato do Secretário de Estado
de 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 garantida, a pedido, sua remoção para qualquer outra
unidade, respeitadas as competências funcionais, quando sofrer
ameaça à sua integridade física em decorrência da execução de suas
atribuições, mediante comprovação em procedimento próprio.

IV - ter assegurado, quando receber ordem de prisão ou detenção
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no exercício regular de suas funções, o direito à comunicação do
fato ao Secretário de Estado 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 e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças.

Art. 25 - 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 Ida Lei n°15.464, de 2005, passa a
ser mil duzentos e cinqüenta cargos.

Art. 26 - Os efeitos desta lei não alteram os valores do prêmio por
produtividade previsto na Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003,
alterada pela Lei n° 15.275, de 30 de julho de 2004, pagos em datas
anteriores a sua publicação.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 28 - Ficam revogados o inciso V do § 1° e os § 40, 5 0, 6°, 7 0 e

8 0 do art. 16; os art. 29, 30, 31, 32, 34, 35; os § 2°e 3°do art. 36 e o
art. 37 da Lei n°15.464, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

ANEXO 1
(a que se refere o inciso Ido art. 1 °da Lei n o , de de de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

rÀL4
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* 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 20.6.2006.

. A tabela referente ao item 1.2 - Carreira de Gestor Fazendário -
Gefaz - carga horária: 40 horas foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 20.6.2006.

ANEXO II
(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n°, de de de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de

Administração e Finanças
11.1 - Carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças
*, A tabela referente ao subitem li. 1.1 - carga horária: 30 horas foi

publicada no "Diário do Legislativo" de 20.6,2006.
* A tabela referente ao subitem 11.1.2 - carga horária: 40 horas foi

publicada no "Diário do Legislativo" de 206.2006.
11.2. Carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças
-. A tabela referente ao subitem 11.2.1 - carga horária: 30 horas foi

publicada no "Diário do Legislativo" de 20.6.2006.
.. A tabela referente ao subitem 11.2.2 - carga horária: 40 horas foi

publicada no "Diário do Legislativo" de 20.6.2006.
-. A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso III do Art.

12 da Lei n°, de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 20.6.2006.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 23 da Lei n°, de de de 2006)

"ANEXO 1
(a que se referem os arts. 1 0, 28, 31 e 33 da Lei n°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
(. .

A tabela referente ao item 1.2 - Gestor Fazendário - Gefaz - carga
horária semanal de trabalho: 40 horas foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 20.6.2006.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 21 9 REUNIÃO ESPECIAL DA 4â SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 19/6/2006
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
José Carlos Basques - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Valadares - Maria Olívia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 procederá 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 tomar assento à mesa a Exma. Sra. Eliane
Lustosa Cabral Gomez, Vice-Presidente da Labtest Diagnóstica,
representando o saudoso Dr. Geraldo Lustosa Cabral; o Exmo. Sr.
Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa; a Exma. Sra. Jane
Maciel Almeida Baptista, Diretora da Faculdade de Farmácia da
UFMG; e os Exmos. Srs. José Ronaldo Cardoso, Presidente da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas; e José Carlos Basques,
Presidente da Labtest Diagnóstica.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à homenagear a Labtest

Diagnóstica.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pelo Subtenente Roberto Oliveira, saxofonista da
Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

kA
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. José Carlos Basques
Exmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, neste ato representando o Exmo.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Mauri Torres; Sra. Eliane Lustosa Cabral Gomez, Vice-
Presidente da Labtest, representando o saudoso amigo Geraldo
Lustosa Cabral; Sr. Rogério Avelar, Exmo. Prefeito de Lagoa Santa;
Sra. Jane Maciel Almeida Baptista, Diretora da Faculdade de
Farmácia da UFMG; Sr. José Ronaldo Cardoso, representante do
Presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas; senhoras
Deputadas e senhores Deputados; minhas senhoras e meus
senhores, nossas primeiras palavras são para expressar os mais
sinceros agradecimentos à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nas pessoas de todas as senhoras e senhores
Deputados e, em especial, na pessoa do Exmo. Deputado Adelmo
Carneiro Leão, autor do requerimento que deu origem a esta reunião
especial em homenagem aos 35 anos de fundação da Labtest.

Para aqueles que, como nós, atuam há tantos anos na área da
saúde e, mais especificamente, no segmento da medicina laboratorial,
é extremamente gratificante receber esta homenagem do nosso
Parlamento Estadual e sermos acolhidos na Casa mais representativa
de nossa cidadania. Podemos proclamar que as comemorações dos
nossos 35 anos estão mais engrandecidas.

Expresso também a relevância do tato de que a proposta desta
homenagem tenha partido do Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro
Leão, um parlamentar médico, que coleciona inúmeros serviços na
área da saúde em nosso Estado.

Temos a plena convicção de reconhecer que esta homenagem pelos
35 anos da Labtest vem reforçar, diante da população, a eficácia dos
exames de laboratório para o diagnóstico e para a prevenção de
doenças.

Sem dúvida, o diagnóstico In vitro" é um dos setores da medicina
que mais evoluiu nas últimas décadas. Nós, da Labtest, sentimo-nos
extremamente recompensados por nossa participação nesse processo
evolutivo, que vem contribuindo para a melhoria das condições de
vida dos brasileiros.
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O início foi difícil - o que não é um fato incomum. Tivemos de
pagar um preço por sermos pioneiros. A informação sobre todos os
processos envolvidos na produção e na comercialização não era
disponível como é nos dias de hoje. Foi necessário um longo
aprendizado. Os recursos financeiros eram reduzidos. Entretanto o
maior desafio foi vencer o preconceito contra o produto fabricado no
Brasil, pois os laboratórios brasileiros não acreditavam que um
pequeno fabricante, incrustado nas montanhas de Minas, pudesse
entregar produtos com a qualidade e a segurança exigidas.

A parceria entre os dois fundadores, com a participação dos
colaboradores, conseguiu introduzir a inovação em produtos e
serviços e despertou a vocação educacional que acompanha a
Labtest desde a sua fundação. Com o passar dos anos, a
competência da Labtest foi comprovada pelo mercado. Os nossos
produtos, serviços e conhecimentos conquistaram a confiança de
laboratórios clínicos no Brasil e no exterior.

A Labtest obteve as mais importantes certificações, como a lSO
9001 e a Certificação de Boas Práticas de Fabricação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitaría - Anvisa. Dividimos essas conquistas
permanentemente com os nossos colaboradores, sempre alinhados
com as nossas crenças e os nossos valores, os nossos clientes e
fornecedores.

Esta noite de 191612006, queremos também compartilhar com todos
eles e a população do nosso Estado. Esta homenagem que nos
proporciona a Assembléia Legislativa de Minas Gerais ficará marcada
em nossa história. Sabemos que aqui está representado o poder do
cidadão.

E na cidadania e na ética que queremos continuar a nossa trajetória
pela qualidade, nossa senda no respeito e no sucesso repartido. Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional da Labtest Diagnóstica.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, representando o
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres, fará neste momento a entrega de uma placa alusiva a este
evento ao Sr. José Carlos Basques. Solicitamos que se posicionem no
local indicado pela equipe do cerimonial. A placa contém os seguintes
dizeres: (- Lê:) "Pioneira no desenvolvimento de produtos e
tecnologias para diagnóstico In vitro', a Labtest Diagnóstica presta
valiosa contribuição na área de prevenção e cuidados com a saúde,
sempre atenta ao seu compromisso com a ciência e com a qualidade
dos serviços prestados. A homenagem da Assembléia Legislativa a
essa meritória empresa, em comemoração dos seus 35 anos de
fundação.".

O Sr. Presidente - Convido a Ora. Eliane para participar da entrega
desta placa.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. Presidente

Boa-noite. Tenho a convicção de que, neste momento de
homenagem à Labtest, vocês, parceiros e parceiras, estão
orgulhosos. Para a Assembléia Legislativa e para o povo de Minas é
uma honra, uma alegria e uma satisfação poder prestar homenagem a
uma instituição com esse perfil, com essa dimensão, com esse
compromisso. Minas e o Brasil, seguindo caminhos dessa grandeza,
por meio da investigação, do trabalho, da dedicação às novas
tecnologias e aos novos conhecimentos, poderão fazer deste um país
realmente independente, soberano e auto-suficiente. Se para vocês é
motivo de alegria, para nós, que prestamos esta homenagem à
Labtest, é motivo de alegria maior.

Nesta oportunidade, quero cumprimentar o Dr. José Carlos
Basques, Presidente da Labtest Diagnóstica; a Dra. Eliane Lustosa
Cabral, Vice-Presidente da empresa, aqui representando o saudoso
Dr. Geraldo Lustosa Cabral; o Exmo. Sr. Prefeito de Lagoa Santa -
imagino que deve ser uma alegria para a cidade acolher uma empresa
desse quilate -; a Dra. Jane Maciel Almeida Baptista, Diretora da
Faculdade de Farmácia da UFMG - é um prazer tê-la conosco -; e o
Dr. José Ronaldo Cardoso, representante do Presidente da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas.

Todos podemos imaginar, Dr. José Carlos, o que era a Labtest há
35 anos: os sonhos, as lutas, as dificuldades. Somos de um tempo de
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grandes avanços nas tecnologias. E o melhor é saber que muitos
aqui são do tempo da construção desses avanços da tecnologia e da
ciência. Mas, há 35 anos, as dificuldades eram enormes, podemos
imaginar. Não tínhamos a internet, hoje um amplo espaço e um
instrumento da mais alta significância para permitir as relações mais
rápidas e em tempo real, um sistema de comunicação, a busca e a
troca de informações entre diferentes localidades do nosso planeta. E
um instrumento que facilita a nossa vida atualmente. Mas, há 35 anos,
a situação era difícil, muito diferente. Há 35 anos, eu ainda como
estudante na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - hoje a
nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelas mãos do atual
Presidente da República -, a situação da saúde também era muito
mais difícil. Naquele tempo, os brasileiros e as brasileiras que não
tinham recursos próprios ou carteira assinada eram quase todos
tratados como indigentes. E aqueles que possuíam alguma coisa
quase sempre tinham de dispor disso para ter acesso à assistência à
saúde.

Avançamos na ciência, na técnica e também na política. Pelo menos
na nossa Constituição e nas leis da República, a saúde hoje é direito
de todos e dever do Estado. Infelizmente, direito de todos e dever do
Estado ainda é uma quimera para muitos. Se saúde é direito de todos
e dever do Estado, e mais ainda, se estamos avançando e a
consciência é de que a saúde deve ser tratada como direito
fundamental da pessoa humana, não é aceitável que as pessoas,
tendo o direito à saúde, fiquem à espera nas filas para um exame, um
tratamento, uma medicação ou para receber a atenção à sua
necessidade.

E uma alegria podermos dizer no nosso tempo: nós avançamos
muito. Mas temos de conquistar muito mais. E bom homenagearmos
uma instituição dessa grandeza, e é preciso que homenageemos tais
instituições, tornando-as verdadeiramente públicas. E preciso contar
para o povo de Minas Gerais que aqui existe uma instituição dessa
dimensão. E importante divulgarmos essa instituição pelo que ela fez
e pelo potencial do que tem por fazer. Ela traz consigo a possibilidade
de oferecer novas conquistas e novos conhecimentos a cada passo, a
cada ano.

E se quisermos fazer do Brasil verdadeiramente uma nação
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soberana, livre, justa, próspera, temos de criar as condições
necessárias e fortalecer as instituições que trabalham para promover
a educação, o conhecimento e investigar sempre, na conquista de
novas técnicas em prol do avanço da ciência.

Esta Assembléia tem a grande satisfação de comemorar os 35 anos
de fundação da Labtest, empresa mineira que atua desenvolvendo
produtos e tecnologias de automação para o diagnóstico In vitro" dos
laboratórios de análises clínicas. Além de ter clientes por todo o País,
atende também a demandas das Américas do Sul e Central.

Surgia assim, a Labtest, empresa destinada a proteger e promover a
saúde do povo mineiro, na certeza de que o respeito ao cidadão seria
a sua marca fundamental ao longo do tempo.

A Labtest, fundada pelos professores Geraldo Lustosa e José Carlos
Basques, em 1971, veio substituir produtos importados, que
dominavam o mercado, ao começar a fabricar produtos para
diagnóstico em laboratório, como dosagem de glicose e de colesterol.

E considerada a maior empresa brasileira em desenvolvimento e
fabricação de produtos para diagnóstico In vitro", o que tem
destacado sua vocação educacional, surgida em suas origens e até
hoje alimentada.

São freqüentes os seminários Labtest, a participação em congressos
nacionais e internacionais, com contribuições sempre atualizadas
sobre o segmento de diagnóstico e a edição de publicações técnicas e
científicas.

Além da doação de produtos para os cursos de Ciências Biológicas,
Farmácia, Bioquímica, Biomedicina, Medicina e Veterinária, bem como
para os cursos técnicos da área, a Labtest mantém forte ligação com
toda a área estadual de saúde, principalmente no âmbito preventivo,
prestando importantes serviços na área de treinamento de pessoal e
oferecendo importantes ferramentas de educação continuada por
meio de cursos, palestras e publicações.

Desde então, ocupa um lugar especial nesse ambiente fundamental
tanto para a economia quanto para a saúde da população do País.

Nesta homenagem, inclui-se o sentimento de saudade do cientista
Geraldo Lustosa, um dos ícones da medicina brasileira. Toda a sua
carreira, dedicada à medicina laboratorial, foi a busca da excelência,
tendo sido pioneiro na questão do controle de qualidade dos
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laboratórios clínicos.

Atualmente, conta com uma equipe aliada às crenças e aos valores
da cooperação e da solidariedade. O trabalho efetivo dessa equipe
tem mantido um crescimento bem-sucedido, que demonstra seu valor.

A atuação dessa conceituada empresa é motivo de alegria e orgulho
para todos os mineiros, pois, através de suas atividades e pesquisas,
contribui efetivamente para o desenvolvimento científico brasileiro, ao
minimizar a dependência de nosso país em relação às tecnologias de
diagnóstico.

Agora, dirigida por seu outro fundador, o também cientista, com
passagem pela docência acadêmica na Universidade Federal de
Minas Gerais, Dr. José Carlos Basques, patologista clínico,
especializado em medicina laboratorial, a Labtest prossegue em sua
invejável história de excelência.

Esta comemoração, ora celebrada no Parlamento mineiro, inclui
todos os funcionários da empresa, boa parte dos quais
exclusivamente dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento
biotecnológico.

A todos, o nosso agradecimento pelo valor de seu trabalho e o justo
reconhecimento do povo de Minas Gerais. Parabéns, Labtest. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece às autoridades e aos

demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 20/6/2006.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 10 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4 g SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 616/2006
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Mala, Sargento Rodrigues e Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado Weliton Prado, por indicação da Liderança do Bloco PT-
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PCdoB), 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. Passa-se à 1 Fase da 2 1 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 1 turno, do Projeto
de Lei n 9 2.784/2005 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) na forma
do Substitutivo n 9 2 apresentado. 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. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n2s
6.627 e 6.639/2006. 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 Julio (3), em que solicita seja
feito apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à destinação de uma
viatura para o Município de Coqueiral, e à transferência do Escrivão
de Polícia - Masp 344.149 -, lotado no Município de Elói Mendes, para
o Município de Coqueiral; e seja encaminhado ao Secretário de
Estado de Defesa Social pedido de que seja designado um Delegado
da Polícia Civil para atender ao Município de Coqueiral; Sargento
Rodrigues (1), em que solicita seja encaminhado pedido de
informações ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia
Civil solicitanto-lhes encaminharem a esta Casa relação contendo os
valores de diária pagos por graduação, de Soldado a Coronel, e de
Agente de Polícia a Delegado-Geral de Polícia, respectivamente.
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, 20 de junho de 2006.
Zé Maia, Presidente -Sargento Rodrigues - Weliton Prado:

ATA DA 49 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 1 LEGISLATURA, EM
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7/6/2006

As 15h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e os Deputados Célio
Moreira e Dimas Fabiano, 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 Dimas Fabiano, 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. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 2 3.109/2006, para o qual designou
como relator o Deputado Dimas Fabiano. Passa-se à 3? Fase da 22
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Célio Moreira (5), em
que solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir os
conflitos e as dificuldades de taxistas de Belo Horizonte, Lagoa Santa,
Vespasiano e Confins, em razão da transferência dos vôos do
Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto Tancredo Neves: discutir no
Município de Corinto a revitalização do trecho ferroviário de Corinto a
Pirapora: debater o potencial das reservas de gás localizadas na
região do Médio São Francisco: discutir a situação das linhas de
ônibus n9s 327 e 328, a fim de se levantar soluções para o
atendimento eficiente da população dos bairros que atendem: e
discutir, com convidados que menciona, com o DER-MO e Vereadores
de Santa Luzia questões referentes à Integração Metroviária dos
Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Metropolitano de
Passageiros. 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, 20 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Bilac Pinto - Jô Moraes.

ATA DA 16? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1$ LEGISLATURA, EM 14/6/2006

rs
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Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo, Paulo Piau e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Carlos Pimenta e Jésus Lima. 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 debater
questões relativas à destinação de recursos para a construção das
Barragens de Peão, de Galheiros e de Setúbal, localizadas na Região
Norte de Minas, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Leonardo Correa Camargo, Gerente
de Núcleo do Banco do Brasil, Baldonedo Napoleão, Presidente da
Epamig, publicados no "Diário do Legislativo" de 1 2 e 9/6/2006,
respectivamente; e Joaquim de Souza Lima, Presidente do Codema
de Machado, solicitando empenho desta Comissão para investigar as
liberações em área de APP na região de Machado e Poço Fundo. A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs.
Fernando Antônio Cardoso, Assessor Técnico da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; José de Souza
Nelcy, Prefeito Municipal de São João do Paraíso; Eraldo Eustáquio
Soares, Prefeito Municipal de Chapada do Norte; Edson Honorato
Figueiró, Prefeito Municipal de Jenipapo de Minas; José Elias da
Cunha, Diretor de Projetos da Ruralminas; João Paulo Sarmento,
Assessor do Diretor-Geral do IEF; Maj. João Luiz Ramos, Chefe do
Centro de Controle de Emergência da Cedec; Cristina Kistemann
Chiodi, Assessora Jurídica da Amda; Adail Ribeiro Soares, Presidente
da Comissão dos Atingidos da Barragem de Setúbal; e Mário Augusto
Cintra Ramos, Técnico da Feam, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, 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 2
Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n 2 2.261/2005. Passa-se à 3? Fase da 22 Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto,
em que solicita seja realizada audiência pública para se conhecer e
debater, com os convidados que menciona, o Projeto de Lei n9
3.374/2006, do Governador do Estado; Carlos Pimenta, solicitando
seja enviado ofício aos órgãos estadual e federal ligados ao meio
ambiente e à Procuradoria-Geral de Justiça encaminhando relatório
da reunião desta Comissão realizada em 14/6/2006; Paulo Cesar,
solicitando seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, na cidade de Ponte
Nova, para debater a Portaria n9 39, de 16/4/2003, do IEF. Em
seguida, a Presidência recebe requerimentos do Deputado Carlos
Pimenta (2), pleiteando seja enviado ofício ao Diretor-Geral do IEF
solicitando empenho para a agilização, análise e liberação ao Copam
dos pareceres técnicos relativos aos processos de licenciamento
ambiental dos empreendimentos de construção das Barragens do
Peão, de Setúbal e de Galheiros, e ao Secretário de Estado do Meio
Ambiente para que autorize "ad referendum" a liberação da licença de
instalação dos empreendimentos de construção das Barragens do
Peão, de Setúbal e de Galheiros, tendo em vista a exigüidade dos
prazos para a execução das obras. 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, 20 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite.

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

3.359/2006
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n2
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3.35912006 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Santos Dumont.

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 Apac de Santos Dumont, fundada em 2002, é uma associação

sem fins lucrativos que tem como finalidade auxiliar as autoridades
dos Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação
dos sentenciados e presidiários.

A entidade busca a recuperação dos condenados pela Justiça da
Comarca de Santos Dumont ou naturais desse Município,
especialmente por meio de atividades ligadas a educação e saúde,
recreação, profissionalização e reintegração social. Realiza, ainda,
atividades relacionadas com estudos psicossociais, laborterapia e
recreação, visando o bem-estar de seus assistidos e o de seus
familiares.

Diante do exposto, é conveniente e oportuno seja outorgado à
entidade o título de utilidade pública.

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

3.359/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Zé Maia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.372/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n2
3.37212006 dispõe sobre a denominação do prédio destinado à
instalação da Procuradoria-Geral de Justiça.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 316/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
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art. 188, do Regimento Interno.
Por decisão da Presidência desta Casa, o Projeto de Lei

Complementar n 2 80/2006 foi anexado à proposição em tela por tratar
de idêntico objeto e por não se encontrar a matéria entre aquelas de
competência para a iniciativa de seu autor, em observância ao
disposto no § 29 do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n2 3.372/2006 tem como finalidade dar a

denominação de José Campomizzi Filho ao prédio situado na Avenida
Alvares Cabral, no Município de Belo Horizonte, onde será instalada a
Procuradoria-Geral de Justiça.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias que
só podem ser reguladas pela União e, no art. 30, as de competência
do Município, que dispõem sobre assuntos de interesse local ou
servem para suplementar a legislação federal e estadual, para atender
às suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica
está consagrada no § 1 9 do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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

No uso desta prerrogativa, foi editada a Lei n 2 13.408, de 1999, que
estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
cujas normas exigem que a escolha da denominação recaia em nome
de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, devendo ser observada
a correlação entre a destinação do estabelecimento e a área em que
se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Constituição mineira não a inseriu entre aquelas reservadas aos
titulares dos Poderes, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto por membro
desta Assembléia.

Como os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto por
esta Comissão encontram-se em harmonia com o ordenamentC
vigente, inexiste óbice à tramitação da matéria.

rs
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Conclusão

Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n g 3.37212006.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.372/2006
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n2

3.372/2006 dispõe sobre a denominação do prédio destinado à
instalação da Procuradoria-Geral de Justiça.

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

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei n 9 3.372/2006 de dar a denominação de José

Campomizzi Filho ao prédio onde será instalada a Procuradoria-Geral
de Justiça, no Município de Belo Horizonte, configurando justa
homenagem a esse defensor dos princípios constitucionais e da
manutenção da ordem jurídica na sociedade.

Natural de Ubá, graduou-se em Direito e em Geografia e História
pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora. Foi escritor,
crítico literário e professor, contribuindo com diversos trabalhos para
os jornais "Folha de Minas" e "Estado de Minas".

Ingressou na carreira do Ministério Público em 1956, na qual sempre
se preocupou com a consolidação de práticas voltadas para a
conservação e proteção do bem público e a prestação de bons
serviços à coletividade. Em 1984, foi designado para exercer as
funções de Diretor do nessa época Centro de Aperfeiçoamento
Cultural e Profissional daquele órgão.

Ao longo de sua vida, foi indicado personalidade do ano em Ubá e
condecorado com a Medalha da Inconfidência e recebeu o título de
cidadão honorário do Município de Senador Firmino, onde foi
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agraciado com varias homenagens por seus relevantes e
numerosos serviços prestados à comunidade.

O legado de José Campomizzi Filho transcende o aspecto jurídico e
suas atribuições funcionais, que sempre eram executadas com
esmero e dedicação, contribuindo, de forma valorosa, para a
construção do bem comum.

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

n 3.372/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O iTURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N 9 71/2005

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, o projeto de lei em epígrafe foi encaminhado a esta Casa por
meio do Ofício n2 28/2005 e visa a alterar dispositivos da Lei

Complementar n Q 33, de 28/6/94, que dispõe sobre a 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 5 comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n2 1, por ela
apresentado, e pelo desmembramento de parte da proposição original
e sua apresentação na forma do projeto de lei anexado a seu parecer.

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

Fundamentação
A proposição de lei em exame modifica a Lei Complementar n 2 33,

de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas, com
o objetivo de adequá-la às disposições constitucionais pertinentes à
Auditoria e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra consolidado na
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que
os Estados federados, na organização e na composição dos
respectivos Tribunais de Contas, devem observar o modelo normativo
estabelecido pela Constituição da República, por força do seu art. 75,
"caput". Em diversos julgados, a Corte Suprema afastou qualquer
interpretação que confunda o Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas com os demais ramos do Ministério Público comum da União e
dos Estados. Eis um pequeno trecho da ementa de uma ação direta
de inconstitucionalidade sobre a questão: "O Ministério Público
Especial junto aos Tribunais de Contas - que configura uma
indiscutível realidade constitucional - qualifica-se como órgão estatal
dotado de identidade e de fisionomia próprias que o tornam
inconfundível e inassimilável à instituição do Ministério Público comum
da União e dos Estados-membros" (ADI 2.884/RJ - Rio de Janeiro,
julgada em 2/12/2004, publicada no "Diário do Judiciário" em
20/5/2005). Com base nessa orientação jurisprudencial e nas
disposições constitucionais pertinentes, especialmente a Emenda à
Constituição n 2 63, de 19/7/2004, e a Emenda á Constituição n g 69, de
21/12/2004, a proposição em exame na forma do Substitutivo n 9 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, busca
conformar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas aos princípios
constitucionais. Assim, dispõe sobre o acesso aos cargos de Auditor
do Tribunal de Contas, o qual se dará por meio de concurso público
de provas e títulos. De acordo com a proposição, o Auditor tem os
mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância
mais elevada na organização judiciária do Estado. Nesse passo, a
proposição também cuida de estabelecer para o Auditor, quando em
substituição a Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e
impedimentos deste. As competências do Auditor também estão
estabelecidas na proposição, tais como as previstas no art. 21 da Lei
Complementar n 2 33, ao qual se propõe dar nova redação, não
obstante o fato de que algumas atribuições foram suprimidas do texto
da lei, mantida, por outro lado, a previsão do desempenho de outras
atribuições por determinação do Presidente ou do Tribunal.

Outras adequações propostas pelo projeto de lei complementar em
análise relacionam-se com o cargo de Auditor e de Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no tocante à
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competência privativa do Tribunal de Contas para a concessão de
licença, de férias, bem como para a expedição de atos de
reconhecimento de direitos e vantagens.

Quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a própria
denominação é objeto da proposição para se adequar aos preceitos
constitucionais.

De acordo com o projeto, ficam estabelecidas a composição do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as regras para o
ingresso na carreira, a forma de nomeação, as suas competências,
direitos, garantias, prerrogativas e obrigações, tudo em consonância
com o texto constitucional estadual vigente.

Objetiva-se, ainda, garantir aos membros do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas a forma de investidura no cargo de Procurador-
Geral, por meio da formação de lista tríplice e da nomeação pelo
Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.

Ressalte-se que todas as medidas de que trata a proposição quanto
à estrutura e à forma do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
estão em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal,
impondo-se também, para efeito de ingresso nessa instituição, a
necessidade de aprovação em concurso público.

Cuida, ainda, a proposição de estabelecer que o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas contará com o apoio administrativo e de
pessoal do Tribunal de Contas, em consonância com as decisões do
Supremo Tribunal Federal, nas quais a Suprema Corte firmou o
entendimento de que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União não dispõe de estrutura própria, sendo totalmente alheio à
estruturação orgânica do Ministério Público da União.

Outras medidas que ainda estão previstas no projeto tratam da
competência do Tribunal Pleno, do julgamento das contas dos
Prefeitos Municipais, da abertura de tomada de contas especial, da
forma das decisões do Tribunal e de suas respectivas execuções,
bem como dos prazos e dos procedimentos nos julgamentos feitos por
aquela Corte de Contas e da alteração de suas câmaras.

Quanto à criação dos cargos de Auditor e Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas e à fixação de seus subsídios, a
matéria será oportunamente examinada, tendo em vista o parecer da
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Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pelo
desmembramento dessa matéria para atender aos pressupostos
constitucionais e regimentais, passando os artigos que tratam desse
assunto a constituir um novo projeto, mantida a autoria do Presidente
do Tribunal de Contas.

De todo o exposto, e considerando a necessidade de se
promoverem alterações na estrutura organizacional do Tribunal de
Contas, especialmente para o funcionamento do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas em sua missão de guardião da lei e fiscal
de sua execução, julgamos conveniente e oportuna a proposição em
análise; entretanto, julgamos necessária a apresentação do
Substitutivo n 2 2 ao projeto em exame, redigido na conclusão deste
parecer, com o escopo de inserir no rol de competências do Auditor o
exame das prestações de contas anuais do Governador do Estado e
dos Prefeitos Municipais, na forma como está prevista na Lei
Complementar n 33, que se pretende alterar.

Outrossim, no referido substitutivo incluímos um dispositivo que se
refere às decisões do Tribunal de Cantas sobre o exame da legalidade
de contratos de responsabilidade do Estado ou do Município. Com
efeito, julgamos equivocado o entendimento dessa Corte de sustar a
execução de contrato administrativo, quando verificada a existência de
ilegalidade. Em nosso entender, a declaração de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade de uma lei não pode ser proferida pelo Tribunal
de Contas, porquanto é matéria de competência do Supremo Tribunal
Federal. Ademais, não se pode admitir que a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade que porventura seja verificada pela Cone de
Contas obrigue órgãos de outros Poderes à submissão de sua
decisão, sob pena de contrariar o princípio da independência entre os
Poderes.

Finalmente, esclarecemos que o Substitutivo n 9 2 abrange todo o
conteúdo do Substitutivo n 2 1.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n

71/2004 na forma do Substitutivo n 2 2, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO N 2 2

Altera a Lei Complementar n 2 33, de 28 de junho de 1994, que
dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
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providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 40 da Lei Complementar n Q 33, de 28 de junho de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4 - Integram a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,

composta de quatro Auditores, e o quadro próprio de pessoal dos
seus serviços auxiliares.

§ l - 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 de Minas Gerais e, quando em substituição a Conselheiro, os
mesmos direitos, garantias e impedimentos deste.

§ 3 - O Auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiver efetivamente exercido, no Tribunal de Contas,
por cinco anos, e cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público.".

Art. 2 - O art. 13 da Lei Complementar n Q 33, de 28 de junho de
1994 fica acrescido do seguinte § 2, passando o seu parágrafo único
a I:

"Art.13-C..)
§ 2 - A competência de que trata o inciso XVI deste artigo não se

aplica quando o seu fundamento for a inconstitucionalidade ou a
ilegalidade de lei estadual ou municipal não declarada pelo Supremo
Tribunal Federal.".

Art. 39 - o inciso V do art. 16 da Lei Complementar n 2 33, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"ArL16-( ... )
V - determinar a realização de concursos públicos para provimento

dos cargos de Auditor, de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas e daqueles que compõem seu quadro de pessoal,
julgando e homologando seus resultados;".

Art. 40 Os incisos II, XX e XXI do art. 17 da Lei Complementar flÇ

33, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art.17-(...)
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 de
Contas;".

Art. 5 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 art. 265 da
Constituição do Estado;

II - emitir parecer conclusivo nas consultas, nos 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 restituição de cauções;

IV - promover, por determinação do relator, na forma regimental,
diligência para complemento de instrução processual;

V - opinar sobre as prestações de contas anuais do Governador do
Estado e dos Prefeitos Municipais;

VI - desempenhar outras atribuições, por determinação do
Presidente ou do Tribunal.".

Art. 6°- Os arts. 22 a 24 da Lei Complementar n 2 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
brasileiros, bacharéis em direito com, no mínimo, três anos de
atividade jurídica e que tenham mais de trinta e cinco e menos de
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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.

§ 2 - 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.

§ 3 - O Procurador-Geral, pelo exercício da função, terá um
acréscimo de dez por cento em seu subsídio.

§ 42 - 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, 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;

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 lido § 6 0 do art. 75
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e no art. 93 desta lei, remetendo-lhes a documentação e 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 de 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 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 1 - O Procurador, nas substituições a que se refere o § 1 °, terá
direito, ainda que proporcional, ao acréscimo previsto no § 3° do art.
22 desta lei.".

Art. 7°-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. 8°-O parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar n 2 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54- ( ... )
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
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adoção das medidas legais cabíveis.".

Art. 9 - O "caput" do art. 60 da Lei Complementar flQ 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. 10-O inciso 11 do § 6 0 do art. 75 da Lei Complementar n 2 33, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 75- (...)
§6°-C..)
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. 11 - O "caput" do art. 86 da Lei Complementar n 2 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. 12 - O art. 93 da Lei Complementar n 9 33, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas a adoção das medidas necessárias ao arresto dos
bens dos responsáveis julgados em débito.".

Art. 13 - A Lei Complementar n 33, de 1994, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. os 4-A e 4-B:

"Art. 4-A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras,
observado o disposto no § 62 do art. 76 e no § 22 do art. 77 da
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. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

Rodrigues - Ricardo Duarte - João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°61/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 61/2005, de autoria 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 n° 65, de 16 de janeiro de 2003, foi aprovado no 2C
turno, com as Emendas n°5 1 a 4 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 COMPLEMENTAR N°61/2005
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. 1 ° - Ficam estabelecidas as tabelas de vencimento básico da

carreira de Defensor Público, de que trata Lei Complementar n°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 n°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
Procurador do Estado;

III - o item 11.2 do Anexo II contém a tabela referente à carreira de
Advogado Autárquico.

§ 1 ° - Os valores constantes nas tabelas de vencimento básico de
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que trata o "caput" deste artigo incluem as incorporações a que se
refere o art. 2°.

§ 2 0 - A vigência das tabelas de que trata o "caput" deste artigo
retroage a 1 °de janeiro de 2006.

Art. 2° - Ficam incorporados aos valores da tabela de vencimento
básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo, dos detentores
de função pública e dos inativos da carreira de Defensor Público, de
que trata a Lei Complementar n°65, de 2003, dos ocupantes de cargo
de provimento efetivo e dos inativos das carreiras de Procurador do
Estado, de que trata a Lei Complementar n 0 81, de 2004, e à tabela de
retribuição mensal dos ocupantes dos cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado, de que tratamos arts. 81 e 82 da Lei Complementar n°30, de
10 de agosto de 1993, os valores em vigor na data de publicação
desta lei complementar correspondentes às seguintes vantagens:

- a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n°30, de 1993;

II - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei
n°11.711,de23de dezembro de 1994;

III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia -, de
que trata o art. 2 0 da Lei Delegada n°46, de 28 de julho de 2000;

IV - a Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata a Lei
n°15.787, de 27 de outubro de 2005.

Parágrafo único - Em decorrência da incorporação integral da Vii,
nos termos do inciso IV do caput" deste artigo, os servidores a que se
refere o "caput" deixam de fazer jus a sua percepção.

Art. 3 0 - Ficam incorporados ao valor do vencimento básico dos
servidores não referidos no art. 2 0 que percebam as vantagens a que
se referem os incisos 1 a III do "caput" do mesmo artigo os valores em
vigor na data de publicação desta lei complementar correspondentes a
essas vantagens.

Art. 4 0 - Em decorrência das incorporações de que tratam os arts. 20
e 3° ficam extintas as seguintes vantagens:

- a verba de representação de que trata o art. 38 da Lei
Complementar n°30, de 1993;

II - o Adicional de Atividade Específica, de que trata o art. 33 da Lei
n°11.711,de 1994;
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III - a Gratificação de Atividade Institucional Autônoma - Gaia -,

de que trata o art. 2 0 da Lei Delegada n°46, de 2000.
Art. 5 0 - 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° 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° - A vigência da tabela a que se refere o "caput" deste artigo
retroage a 1 ° janeiro de 2006.

§ 2 0 - Sobre a parcela referente ao vencimento dos cargos de
Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-
Geral não incide nenhuma gratificação, exceto o adicional por tempo
de serviço.

§ 3° - 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.

§ 40 Fica extinta a vincuiação prevista nos incisos 1 e II do "caput"
do art. 143 da Lei Complementar n°65, de 2003.

Art. 6° - 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 tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar
n°30, de 1993, é a constante no Anexo IV desta lei complementar.

§ 1° - Os valores constantes na tabela de que trata o "caput" deste
artigo incluem as incorporações a que se refere o art. 20.

§ 2 0 - Aos ocupantes dos cargos de Advogado-Geral do Estado,
Advogado-Geral Adjunto do Estado e Corregedor não se aplica o
disposto no inciso VII do art. 26 da Lei Complementar n°81, de 2004,
salvo àquele que optar pela remuneração do cargo efetivo de
Procurador do Estado.

§ 3° - Fica vedada qualquer vinculação entre as remunerações dos
cargos de provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal
da Advocacia-Geral do Estado.

Art. 7 0 - O servidor será posicionado, por meio de decreto, na
estrutura das carreiras de Procurador do Estado e de Advogado
Autárquico, de acordo com a correlação constante na Lei
Complementar n° 81, de 2004, observados, em relação ao cargo

LA
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anteriormente ocupado:

- a escolaridade exigida para o provimento do cargo de provimento
efetivo transformado;

II - o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo
de provimento efetivo transformado, percebido pelo servidor na data
de publicação desta lei complementar.

Art. 8 0 - Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de
Procurador do Estado e de Advogado Autárquico, na forma do decreto
a que se refere o art. 7 0, 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 °de janeiro de 2006.

Art. 9 0 - Serão revistos os proventos do servidor aposentado em
cargo de provimento efetivo transformado pela Lei Complementar n°
81, de 2004, tomando-se como referência o vencimento básico do
nível e do grau correspondente ao nível e ao grau do cargo em que se
deu a aposentadoria, observado o disposto no art. 7 0 desta lei
complementar e a correlação constante na Lei Complementar n°81,
de 2004,

Art. 10 - 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 complementar.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao
reposicionamento dos servidores nas respectivas carreiras, na forma
de decreto, observado o disposto no art. 10, com base no tempo de
serviço anterior ao posicionamento de que trata o art. 7 0 desta lei
complementar e posterior ao último ato de posicionamento na classe
ou de promoção, anterior ao posicionamento de que trata o art. 70.

Art. 12 - O tempo de efetivo exercício e o resultado da avaliação de
desempenho individual anteriores ao posicionamento de que trata o
art. 7 0 poderão ser considerados para fins da primeira progressão e da
primeira promoção, na forma de decreto.

Art. 13 - O tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento de
que trata o art. 7 0 não poderá ser utilizado cumulativamente para fins
do disposto nos arts. 11 e 12.
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Art. 14 - 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. 15 - 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:

- 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. 16 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, no âmbito
da Administração direta do Poder Executivo:	-

- oito funções gratificadas de Coordenador de Área, com valor de
R$493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro
centavos);	 -

II - sete funções gratificadas de Gerente de Área, com valor de
R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

§ 1 O - As funções gratificadas criadas nos incisos 1 e II do "caput'
deste artigo serão exercidas por servidores efetivos, com nível médio
e superior de escolaridade, respectivamente, e a designação para o
seu exercício se dará por ato do Defensor Público-Geral.

§ 2°- As funções gratificadas criadas neste artigo:
- serão pagas cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do

servidor designado para exercê-la;
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;
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III - terão sua identificação e destinação fixadas em decreto.
AI. 17 - Ficam criadas no âmbito da Defensoria Pública do Estado:

- quinze funções gratificadas de Coordenador Regional da
Defensoria Pública do Estado, com valor de 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 de R$822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e
vinte e quatro centavos).

§ 1 ° - As funções gratificadas a que se referem os incisos l e li do
"caput" deste artigo serão ocupadas, exclusivamente, por servidores
integrantes da carreira de Defensor Público.

§ 2 0 - A designação para o exercício das funções de que trata este
artigo se dará por ato do Defensor Público-Geral.

§ 3 0 A gratificação a que se refere este artigo não integrará a 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 1998, nem
se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração do servidor.

§ 4 0 - A gratificação a que se refere este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado para seu exercício.

§ 50 As funções gratificadas criadas neste artigo serão identificadas
em decreto.

Art. 18 - Os cargos de Consultor-Chefe e de Consultor Técnico do
Quadro da Advocacia Geral do Estado, a que se refere o Anexo da Lei
Complementar n° 30, de 1993, passam a denominar-se,
respectivamente, Consultor Legislativo-Chefe e Consultor Técnico-
Legislativo, mantidos a remuneração e o código.

Art. 19-O art. 6 0 da Lei Complementar n°65, de 2003, alterado pelo
art. l 0 da Lei Complementar n°87, de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.6°-(...)
IV-( ...)
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;
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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 descrição das unidades a

que se refere este artigo serão estabelecidas em decreto.".
Art. 20 - O art. 38 da Lei Complementar n° 81, de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 38 - 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 de tempo e do
quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias necessários 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. 21 - 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.

Art. 22 - 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 feita em decreto.

§ 2° - 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.

Art. 23 - O valor das funções gratificadas criadas no art. 7 0 da Lei
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Complementar n° 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. 24-O § 1 °do art. 1 °da Lei n°15.969, de 10 de janeiro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° ()
§ 1 ° - A verba de que trata o 'caput" deste artigo será de 100% (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. 25 - Ficam revogados:
- os arts. 36,37 e 84 da Lei Complementar n°30, de 1993;

llo art. 2° da Lei n° 11.400, de 10 de janeiro de 1994;
III - os arts. 37, 38 e 39 da Lei Complementar n° 35, de 29 de

dezembro de 1994;
IV - os arts. 13-A e 49 da Lei Complementar n°81, de 2004.
Art. 26 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Maria Olívia

- Vanessa Lucas.
ANEXO 1

(a que se refere o art. 1 °	Lei Complementar n° ...........de ......
de...........de 2006)

- A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Defensor Público
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006. Foi publicada
uma Errata desta tabela em 10.8.2006.

ANEXO li
(a que se refere o art. 1 0 d Lei Complementar n° ...... de .....de ...........

de 2006)
Tabela de Vencimento Básico das Carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo
- A tabela referente ao subitem 11.1 - Vencimento Básico da Carreira

de Procurador do Estado - Carga horária: 40 horas semanais foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006.
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* A tabela referente ao Item 11.2 - Vencimento Básico da Carreira

de Advogado Autárquico - subitem 11.2.1 - carga horária: 30 horas
semanais foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

* A tabela referente ao Item 11.2 - Vencimento Básico da Carreira de
Advogado Autárquico - subitem 11.2.2 - carga horária: 40 horas
semanais foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

ANEXO III
(a que se refere o art. 5 0 da Lei Complementar n° ......de .......de

..........de 2006)
- A Tabela de Retribuição Mensal dos Cargos de Defensor Público-

Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 6°da Lei Complementar n° ......de .....de

.........de 2006)
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 foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

ANEXO V
(a que se refere o art. 21 da Lei n°, de de de 2006)

"ANEXO 1
(a que se referem os arts. 1°, 42, 46 e 47 da Lei Complementar n°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 21.6.2006.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.916/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.916/2006, de autoria 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 - lpsemg -, cria cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas na administração direta do Poder
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Executivo e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com
as Emendas n

os 1 a 11 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 0 d art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão, ao conferir os anexos do projeto encaminhado pelo
Governador à Assembléia, verificou que, por equívoco, foram
computados, no quadro constante do Anexo 1, que altera o Anexo 1 da
Lei n°6.762, de 23 de dezembro de 1975, cargos já extintos pela Lei
n°15.961, de 15 de dezembro de 2005. Para sanar o problema, esta
Comissão corrigiu no anexo o número de cargos de Assessor 1 e de
Assessor Fazendário 1 e III, além do número total de cargos, para
fazê-los corresponder ao comando legal, tal como aprovado.

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

PROJETO DE LEI N°2.916/2006
Altera as Leis Delegadas n°49, de 2 de janeiro de 2003, n°55, n°
,° 3 , n°69 , n°98en°1O8 , de29de janeiro de2003,en°109,de

30 de janeiro de 2003, as Leis n°6.762, de 23 de dezembro de 1975,
n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, n° 11.171, de 29 de julho de
1993, n° 11.258, de 28 de outubro de 1993, n° 11.539, de 22 de julho
de 1994, n°14.695, de 30 de julho de 2003, n°15.293, de 5 de agosto
de 2004, n° 15.298, de 6 de agosto de 2004, n° 15.301, de 10 de
agosto de 2004, n 0 15.462, n°15.463, n 0 15.464, n 0 15.466, n° 15.467,
n°15.468 e n°15.470, de 13 de janeiro de 2005, n°15.474, de 28 de
janeiro de 2005, n° 15.784, n° 15.785, n° 15.786, n° 15.787 e n°
15.788, de 27 de outubro de 2005, e n°15.961, de 30 de dezembro de
2005, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 21 da Lei Delegada n°49, de 2 de

janeiro de 2003, o seguinte inciso V:
"Art. 21 -
V - para Assuntos de Desenvolvimento Econômico.".
Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 3° da Lei Delegada n°55, de 29

de janeiro de 2003, o seguinte inciso XI:
"Art.3°-( ...)
XI - Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário.".

rÁ'- -
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Art. 3°-O inciso Ido 'caput" do art. 2°e o art. 4 0 da Lei Delegada

n° 61 de 29 de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

- 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.".

Art. 40 - O inciso Vil 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, à qualificação, à
avaliação e à 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. 5 0 - Fica acrescentada ao inciso VIII do art. 30 da Lei Delegada
n°63, de 2003, a seguinte alínea "e":

VIII - ( ... )
e) Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde

Ocupacional;".
Art. 6 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 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-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
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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.

§ 30 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. 7°- Fica acrescentada ao inciso III do art. 3 0 da Lei Delegada n°
69, de 29 de janeiro de 2003, a seguinte alínea "e":

III -
e) Diretoria de Promoção e Extensão Cultural.".
Art. 8 0 - O inciso III do art. 3° 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. 9 0 - Fica acrescentado ao art. 6 0 da Lei Delegada n°108, de 29

de janeiro de 2003, o seguinte parágrafo único:

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. 10 - 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 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 - cinco cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
IV - seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-1 2;
V - três cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
VI - dois cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19,
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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;
XV - quatro cargos de Coordenador Institucional, código MG-108,

símbolo AS-58.
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 1 da Lei n09.530,
de 29 de dezembro de 1987.

Art. 11 - 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. 12 - 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
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denominar-se, respectivamente, Assessor III e Assessor IV,
mantidas a codificação e a remuneração.

Art. 13 - 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 R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - O cargo de Secretário-Geral tem as prerrogativas
de Secretário de Estado.

Art. 14-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, a partir de 1°
de junho de 2006:

- 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. 15 - 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. 16 - 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 - 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 (um mil cento e cinqüenta e um reais e
quatorze centavos);

-1
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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
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. 17-O "caput" do art. 2' 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. 18 - 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. 19 - As funções gratificadas de Coordenador Regional previstas

rÂl-4
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no art. 8 0 da Lei Delegada n 0 109, de 2003, passam a ser:

- trinta e duas de Coordenador Regional 1, com valor de R$875,00
(oitocentos e setenta e cinco reais);

II - trinta e três de Coordenador Regional II, com valor de
R$ -1.312,00 (um mil trezentos e doze reais);

III - nove de Coordenador Regional III, com valor de R$ 11.750,00 (um
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 II;

III - Nível III: Centro Regional de grande porte, a que corresponde a
função de Coordenador Regional III.

§ 2 0 - Poderá exercer as funções gratificadas de Coordenador
Regional 1, II e III servidor ocupante de cargo de provimento efetivo 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.

§ 3 0 - 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. 20 - O quantitativo das funções gratificadas do lpsemg por
unidade administrativa será estabelecido em decreto.

Art. 21 - 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. 22 - 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

'-A



876
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/l o 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 B.
§ 1 ° - A identificação e a lotação dos cargos criados neste artigo

serão estabelecidas em decreto.
§ 2 0 - 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. 23 - 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 1 - A designação e a dispensa do exercício das funções
gratificadas de que trata este artigo dar-se-ão por ato do Presidente
da Fundação João Pinheiro.

Art. 24 - 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.

§ 2° - Os cargos criados neste artigo não fazem jus à percepção da
VTI, de que trata a Lei n°15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 25 - Ficam criados, no Anexo Vil 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:
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- um cargo de Diretor, com vencimento básico fixado de acordo
com o ad. 50 da Lei n° 11.728, de 30 de dezembro 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$42 -1,73 (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.

Art. 26 - Ficam criados, no Anexo VIII da Lei n° 10.623, de 1992,
alterado pela Lei Delegada n° 98, 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 0 da Lei n° 11.728, de 1994, com fator de
ajustamento 1,66552;

II - dois cargos de Assessor, com vencimento básico lixado de
acordo com o art. 50 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.

Art. 27 - Fica extinta a função gratificada de Gestão do Sistema
único de Saúde do Estado, criada pelo art. 5 1 da Lei n°11.103, de 28
de maio de 1993.

Art. 28- Ficam criados, no Anexo lida 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 VII, grau G, com vencimento fixado nos termos
dos Anexos XIV e XXXII da Lei Delegada n 0 39, de 3 de abril de 1998.

§ 1 ° - A codificação, a identificação e a forma de recrutamento dos
cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.

§ 2 0 - Os cargos criados neste artigo terão carga horária de trinta
horas semanais e farão jus à percepção da VTI, de que trata a Lei n°
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15.787, de 2005, no valor de R$ 1 22,50 (cento e vinte e dois reais e
cinqüenta centavos).

Art. 29 - 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 XI, 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. 30 - 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 eletivo 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° - 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. 31 - O "caput" e o § 2 0 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;

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;

rÁ



879
VIII - um representante dos servidores do Iepha-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,
escolhidas na forma de regulamento.

§ 2 - Os representantes das instituições a que se referem os incisos
III a X do "caput" deste artigo, e seus respectivos suplentes, serão por
elas indicados.".

Art. 32 - 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 EiS-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. 33- O art. 5 1 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. 34 - 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
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pela Lei n°14.695, 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. 35 - 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 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", 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. 36 - Os servidores de que tratam os arts. 34 e 35 serão
posicionados no nível 1, grau A, da estrutura da carreira de Agente de
Segurança Penitenciário, instituída pela Lei n°14.695, de 2003.

§ 1° - 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.

§ 2° - Os efeitos financeiros decorrentes do posicionamento de que
trata este artigo retroagirão a 1 ° de fevereiro de 2006.

Art. 37 - Fica acrescentado o seguinte § 2° ao art. 1° da Lei n°
15.301, 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.".
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Art. 38 - Ficam acrescentados os seguintes arts. 8°-D e 8°-E à Lei
n°15.301, de 2004:

"Art. 8°-D - Os cargos de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar são de provimento em comissão, e o seu quantitativo é
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 Polícia Militar.

Art. 8°- E - A função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polida
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. 39 - Aplica-se à remuneração do cargo de Diretor de Escola do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8 0-D da Lei n°
15.301, de 2004,0 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 ° de janeiro de 2006.

Art. 40 - O Vice-Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de
que trata o art. 8°-E da Lei n° 15.301, de 2004, 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. 41 - 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 2004,

Wk'-4
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na tinha de correlação correspondente à carreira de Analista
Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 42 - 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

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. 43 - O parágrafo único do art. 22 da Lei n° 15.293, 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. 44 - 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 27 de outubro 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.
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§ 1 0 - o Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
reposicionamento dos servidores das carreiras a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 2 0 - O reposicionamento dos servidores de que trata o § 1° deste
artigo produzirá efeitos financeiros a partir de 1 ' de junho de 2006.

Art. 45 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 15.298, de 6 de
agosto de 2004, o seguinte inciso XII:

XII - Auditoria Setorial.".
Art. 46 - Fica acrescentada ao inciso II do 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, a seguinte alínea "c", passando a
sua alínea "b" a vigorar com a redação que segue:

"Art.11-(...)
II -
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;".
Art. 47 - 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. 48 - Ficam incluídas na coluna "Classe" da Tabela IV.1.1 do
Anexo IV da Lei n° 15.463, de 2005, a classe "P51", 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. 49 - Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de
que trata o art. 43-A da Lei n°15.463, de 2005, acrescentado por esta
lei, retroagirão a 1 0 d setembro de 2005.

Art. 50 - Ficam incluídas as classes de cargo de Analista do
Trabalho e da Assistência Social à 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

rs
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correlação correspondente à carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

Art. 51 - 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. 52 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação
Social no quadro "Situação anterior à publicação desta lei" da Tabela
lV.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. 53 - 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. 54 - Ficam incluídas as seguintes classes de cargos na coluna

"Classe" da Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei no 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. 55 - Fica incluída a classe de cargo de Analista de Comunicação

rs
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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 e Social do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Art. 56 - 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. 57 - Fica incluída a classe de cargo de Técnico de Cerimonial na
coluna 'Classe" da Tabela lV.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. 58 - Ficam criados dez cargos de provimento efetivo da carreira
de Auxiliar da Indústria Gráfica, instituída pela Lei n°15.470, 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. 59 - 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. 60- A alínea "e" do inciso IV do § 1°do 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-(...)
§1°-(...)

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
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instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS
na qual seja empregado.".

Art. 61 - O art. 19 da Lei n°15.474, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"AI. 19 - A Gratificação de Função de Regulação da 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 GERAS será base de cálculo para a concessão
de férias e do décimo terceiro salário.".

Art. 62-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 §
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 ° - 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 1 - Em decorrência da incorporação a que se refere o § 1 °, o
servidor deixará de perceber a gratificação de que trata o parágrafo

W
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único do art. 151 da Lei n°7.109, de 1977.".

Art. 63- Fica acrescentado à Lei n°15784, de 2005,0 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. 64 - 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° de junho de 2006.

Art. 65 - O valor da VTI do servidor integrante da carreira de Analista
Educacional, 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),
a partir de 1° de junho de 2006.

Art. 66 - O valor da VTI do servidor integrante da carreira de Analista
de Gestão da Polícia Militar, 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), a partir de 1 ° de junho de
2006.

Art. 67 - 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";
II - 11.2.4 - Analista Educacional:
Nível 1 - Superior - 40 horas: H$200,37";
III - "Vl.2.3 - Analista de Gestão da Polícia Militar:
Nível 1 - Superior - 30 horas: R$215,00".
Art. 68 - 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 2005,0 art. 11 da Lei n°15.786, 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. 69- Fica acrescentado à Lei n°15.785 e 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

- -
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de que trata o art. 10 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 16 e 18.".

Art. 70 - 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. 71 - Os ocupantes do cargo de Gerente de Núcleo, criado pelo
inciso II do art. 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 F1$106,50 (cento e seis reais e cinqüenta centavos), retroativo
a 10 de março de 2006.

Art. 72-O item 111.4 do Anexo III da Lei n°15.787, 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. 73 - Fica acrescentado, nas tabelas constantes nos itens 111.2 e
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. 74 - O valor da VTI do cargo de Procurador-Chefe, constante
nos itens 111.14 e 111.15 do Anexo III da Lei n°15.787, de 2005, passa a
ser, respectivamente, de R$292,97 (duzentos e noventa e dois reais e
noventa e sete centavos) e R$414,23 (quatrocentos e quatorze reais e
vinte e três centavos), a partir de 1 1 d junho de 2006.

Art. 75-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 para o
cargo.".

Art. 76 - Fica acrescentado à Lei n°15.961, de 30 de dezembro de
2005, o seguinte ai. 22-A:

"Art. 22-A - 0 tempo de efetivo exercício anterior ao posicionamento
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de que trata o art. 11 desta lei não poderá ser utilizado
cumulativamente para fins do disposto nos arts. 20 e22.".

Art. 77 - O parágrafo único do art. 125 da Lei n°15.961, 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. 78 - 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. 79 - 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. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 81 - 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 li 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.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
Anexo 1

(a que se refere o § 2 0 do art. 22 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)
* A tabela referente a Secretaria de Estado de Fazenda - Quadro

Específico de Cargos de Provimento em Comissão foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

Anexo II
(a que se refere o art. 72 da Lei n°, de de de 2006)
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"Anexo III

(a que se refere o art. 7 0 da Lei n 0 15.787, de 27 de outubro de 2005)
Valor da VTI dos cargos de provimento em comissão das fundações

públicas
(. .

- A tabela referente ao item III. 4 - Fundação Clóvis Salgado - FCS
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.6.2006.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.97012006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.970/2006, de autoria do Deputado Marlos

Fernandes, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre
Panfílio, com sede no Município de Nova Ponte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.970/2006
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Panfílio, com

sede no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Panfílio, com sede no Município de Nova Ponte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.978/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.978/2006, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública o Centro Habitacional dos
Idosos de Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc
-, com sede no Município de Pouso Alto, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

rÃ"



891
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°2.978/2006
Declara de utilidade pública o Centro Habitacional dos Idosos de

Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva - Chisc -, com
sede no Município de Pouso Alto.

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

dos Idosos de Sant'Ana do Capivari Ana Maria da Conceição Silva -
Chisc -, com sede no Município de Pouso Alto.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria OUvia.

rs
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 469 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 20/6/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 12 Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n 2s 611, 612, 613,
614 e 615/2006 (encaminham os Projetos de Lei ns 3.411, 3.412,
3.413 e 3.414/2006 e Expediente relativo ao Regime Especial de
Tributação concedido à Empresa Cristalfrigo Indústria, Comércio,
Importação e Exportação, respectivamente), do Governador do
Estado - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 3.415 a 3.426/2006 - Projetos de Resolução &s
3.427 a 3.432/2006 - Requerimentos ns 6.683 a 6.692/2006 -
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2) e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Carlos Gomes e outros, Irani
Barbosa e João Leite - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Saúde, da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento
Rodrigues e Doutor Viana; questão de ordem; discurso do Deputado
Doutor Viana; registro de presença; discursos dos Deputados Doutor
Viana e André Quintão e da Deputada Elisa Costa - 2a Parte (Ordem
do Dia): 1 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Gomes e
outros e João Leite; deferimento - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução n 2s 2.888/2005, 2.923, 3.226, 3.227, 3.228,
3.277, 3.314 e 3.315/2006, do Projeto de Lei Complementar n
61/2005 e dos Projetos de Lei n 2s 1.987/2004 e 2.916/2006;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
outros e Irani Barbosa; aprovação - Requerimento n2 6.629/2006;
aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Andrade - Elmiro Nascimento - Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe Brandão - Elisa
Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gilberto Abramo - Gustavo
Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jésus Lima - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Mala.

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

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

1g Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Roberto Ramos, 22 Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 2-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 61112006
Belo Horizonte, 14 de junho de 2006.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá nova redação ao
art. 92 da Lei n2 12.153, de 21 de maio de 1996, que trata dos bens
móveis e imóveis da extinta PLAMBEL, que deverão ser transferidos
para a Fundação João Pinheiro - FJP.

L -
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O projeto tem o objetivo de facilitar a atuação da FJP

encarregada das pesquisas, documentação, estudo e orientação
técnica aos municípios, sendo também sucessora daquela autarquia
no que se refere às atribuições, servidores, cargos e funções públicas,
para todos os efeitos legais, inclusive os decorrentes de relações
trabalhistas e de ações administrativas, operacionais e de
planejamento.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.411/2006
Dá nova redação ao art. 99 da Lei n 9 12.153, de 21 de maio de 1996,

que extingue a autarquia Planejamento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - Plambel.

Art. l - O art. 92 da Lei n2 12.153, de 21 de maio de 1996, que trata
dos bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do PLAMBEL,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 99 - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do
PLAMBEL serão transferidos para a Fundação João Pinheiro".

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 612/2006

Belo Horizonte, 16 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga o imóvel
que especifica.

O imóvel em apreço foi doado ao Estado no ano de 1968 pelo
Município de Formiga, tendo por longo tempo abrigado as
dependências da Escola Estadual "Wenceslau Alves Belo".

Desativada aquela unidade de ensino, pleiteia a Administração
Municipal a devolução do imóvel ao seu patrimônio, no qual instalará
um Centro de Convivência da Comunidade Rural.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
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aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.412/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga o imóvel

que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Formiga o imóvel situado no lugar denominado "Timboré", no
Município de Formiga, constituído de terreno com a área de
10.000,00m 2 e suas benfeitorias, registrado sob o n 2 59.581, livro 3-
AL, f Is. 41, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Formiga.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento de um Centro de Convivência da Comunidade Rural.

Art. 2 - O imóvel de que trata o art. 12 reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta
lei.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 61312006

Belo Horizonte, 16 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que
especifica.

O projeto encaminhado tem por objetivo dar nova destinação ao
prédio, que está ocioso com a desativação da Escola Municipal de
Souza do Rio Grande, conforme manifestação da Secretaria de
Estado de Educação. A nova destinação do imóvel, ao ser transferido
para o município, será de relevante interesse público.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

1
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.413/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o

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

Lima Duarte o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais,
situado no lugar denominado Rio Grande do Souza, constituído pela
área de 10.000,00m 2 registrado sob o n 6.415, no livro 3-F, lis. 22, no
Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Lima Duarte.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento de um 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
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou
modificada a sua finalidade.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 61412006

Belo Horizonte, 16 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema o imóvel
que especifica.

O imóvel de que trata o projeto foi adquirido de particulares no ano
de 1947. No local funcionou a Escola Estadual 'Salto do Meio".

O Município de Extrema planeja aproveitar o imóvel na construção
de uma nova unidade escolar.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N 2 3.414/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema o imóvel
que especifica.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Extrema imóvel, situado no Bairro "Salto do Meio", no Município de
Extrema, constituído de terreno de 10.000,00m 2 e suas benfeitorias e
registrado sob o n2 3.631, livro 3-C, f Is. 27, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Extrema.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" será destinado à
construção de uma nova unidade escolar.

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 61512006

Belo Horizonte, 16 de junho 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 n9
15.292, de 5 de agosto de 2004, o expediente relativo ao Regime
Especial de Tributação concedido à Empresa Cristaltrigo Indústria,
Comércio, Importação e Exportação, 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.

22 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

'-4
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N 2 3.415/2006
Dispõe sobre a obrigatoriedade do contrato de seguro contra riscos

e acidentes em favor de terceiros, no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O adquirente de veículo automotor terá a obrigação de

contratar seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros no
momento da expedição do Documento único de Transferência - DUT.

Art. 2 - O comprovante do contrato de seguro em favor de terceiros
passa a ser documento de porte obrigatório, resultando a ausência
deste, na aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro.

Art. 3 - Salvo cláusula contratual em contrário, a cobertura da
responsabilidade civil da seguradora assegura indenização, caso o
veículo segurado seja o responsável pelos danos materiais ou
corporais causados a terceiros.

Art. 42 - o valor da indenização está condicionado ao limite máximo
de responsabilidade contratado para esta cobertura e aos prejuízos
causados.

Art. 5 - O valor mínimo para contrato de seguro será de R$1.000,00
(mil reais).

Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa a tornar obrigatória a contratação de

seguro em favor de terceiros, disposição que, anteriormente, era tida
apenas como um seguro de cunho meramente facultativo.

E importante frisar que ordenamentos jurídicos, como o da Argentina
e o dos Estados Unidos, têm o contrato de responsabilidade contra
terceiros, como seguro obrigatório, levando-se em conta a consagrada
máxima de que quem coloca um bem em risco fica obrigado pelo dano
advindo.

Outrossim, este projeto não beneficiará apenas as seguradoras, mas
também os seus segurados, uma vez que, como conseqüência do
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dos nobres pares, para a aprovação deste

-

dos contratos de seguro, estes terão seus

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

PROJETO DE LEI N 2 3.416/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

de Segurança de Araçuaí - Conseg -, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
André Quintão
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança de Araçuaí é

uma entidade não governamental, organizada pela comunidade, sem
fins lucrativos.

Seu objetivo primordial é aglutinar lideranças comunitárias, em
parceria com as autoridades policiais, a fim de planejar ações
integradas de segurança que resultem na melhoria da qualidade de
vida da comunidade.

Para isso, promove reuniões, palestras e debates, buscando a
definição de prioridades, a solução de problemas ambientais e sociais
que tragam implicações à segurança, a implantação de programas de
instrução e divulgação de ações de autodefesa para a comunidade, e
o fortalecimento de vínculos da comunidade com órgãos de
segurança, visa, ainda, colaborar com o poder público na manutenção
e na melhoria de instalações, equipamentos, armamentos e viaturas
policiais da área, entre várias outras iniciativas.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.41712006
Determina que a Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais - Cohab-MG - proceda ao refinaciamento e considere os
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contratos dos imóveis transferidos sem sua intervenção e os torne
passíveis de regulamentação no prazo que esta lei estabelece.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica autorizada a Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - Cohab-MG - a considerar os contratos dos imóveis
transferidos sem sua intervenção e contratar com possuidores de boa-
fé a fim de proceder a sua regularização.

Parágrafo único - Para realizar a transferência do imóvel e o
refinanciamento de que trata esta lei, fica estabelecido que a Cohab-
MG está autorizada a não utilizar os critérios normalmente exigidos
para o refinanciamento pelo prazo de seis meses a contar da vigência
desta lei, considerando-se a função social que pretende atingir esta
lei.

Art. 2 - Fica autorizada a Cohab-MG a proceder a novo
financiamento com a incorporação das prestações vencidas ao saldo
devedor dos contratos em inadimplência e renegociar o saldo
remanescente em até trezentas prestações.

Art. 30. Os recursos para o novo financiamento de que trata esta lei
serão oriundos do Fundo Estadual de Habitação, instituído pela Lei n°
11.830, de 6/7/95.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias a contar da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Carlos Gomes
Justificação: A Cohab-MG é a empresa do governo do Estado

responsável por combater o déficit habitacional.
Ter casa própria é o sonho de milhares de mineiros, principalmente

os de baixa renda. A realização desse sonho é a garantia que a
família obtém na busca de tranqüilidade para educar seus filhos e ter
melhor qualidade de vida e cidadania.

E contraditório que, mesmo sendo função preponderante da Cohab
combater o déficit habitacional, essa Companhia não dê aos
adquirentes de boa-fé (contrato de gaveta) e aos detentores de posse
mansa e pacífica dos imóveis construídos pela instituição a
oportunidade de regularizar a posse e o domínio do imóvel e a
possibilidade de refinanciamento.

O Conjunto Palmital, localizado na Região Metropolitana de Belo

rÀ
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Horizonte, é bom exemplo da situação de insegurança jurídica por
que passam numerosos adquirentes de unidades da Cohab-MG;
estes, aliás, por diversas circunstâncias, ficam impossibilitados de
pagar as prestações, mesmo que sejam de pequena monta e, por falta
de previsão legal, não conseguem margem para negociar com a
Companhia.

Diante dos diversos e numerosos casos de inadimplência e ante a
possibilidade de muitas famílias sofrerem despejo pela via judicial, e,
ainda, considerando que a experiência comprova que se obtém maior
sucesso na recuperação de ativos adotando-se estratégia de
negociação dentro do princípio da busca da paz e da justiça social, em
que é preferível um acordo a uma demanda, e na certeza de que
nossa iniciativa constitui aperfeiçoamento oportuno e relevante para o
ordenamento jurídico estadual, esperamos poder contar com o valioso
apoio dos nobres pares em favor da aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N Q 3.418/2006
Declara de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,

com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Odilon

Rezende Andrade, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Djalma Diniz
Justificação: A Fundação Odilon Rezende Andrade é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
administração sob nenhum pretexto. Destina a totalidade de suas
receitas à consecução de suas finalidades estatutárias. São seus
objetivos: criar, manter e administrar atividades e programas culturais
e educativos, por meio da Rádio Educativa 105,9 FM; promover a
capacitação profissional de adolescentes, jovens e adultos,
ministrando-lhes cursos de informática; e estimular pesquisas e
projetos em todas as áreas do conhecimento, da ciência e da cultura.

A instituição preenche os requisitos legais para ser declarada de
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utilidade pública. Assim, espero contar com o apoio dos nobres
parlamentares desta Casa para aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.419/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários do Serviço

de Saúde Mental de João Monlevade - Assume -, com sede no
Município de João Monlevade.

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

Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade - Assume -,
com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A Associação dos Usuários do Serviço de Saúde

Mental de João Monlevade - Assume-, com sede nesse Município, foi
fundada em 28/8/96 e é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivos: cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os seus
sócios; firmar convênios com associações congêneres, autarquias,
entidades religiosas, federais e estaduais, municipais e outras;
promover atividades sociais, culturais e desportivas; fazer cumprir as
deliberações da carta de direitos dos usuários de Santos (dezembro
de 1993).

Trata-se de entidade que se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em
consonância com a Lei n 2 15.294, de 6/8/2004, que contém os
requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades da
sociedade civil. Conforme documentação em anexo, comprova-se que
os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas,
que não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas
funções.

A concessão do título declaratório em questão é de extrema
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importância para a instituição em epígrafe, pois somente com essa
documentação ela poderá firmar parcerias com órgãos estaduais e,
dessa forma, alcançar seus objetivos estatutários de maneira mais
eficaz e abrangente.

Por estar dentro dos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para que tal objetivo seja alcançado.

- 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 3.420/2006
Declara de utilidade pública a Associação Irmandade de Nossa

Senhora da Boa Morte - AINSBM -, com sede no Município de
Barbacena.

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

de Nossa Senhora da Boa Morte - AINSBM -, com sede no Município
de Barbacena.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A Associação Irmandade de Nossa Senhora da Boa

Morte - AINSBM -, com sede no Município de Barbacena, foi fundada
em 28/9/1754 e é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
objetivo: promover medidas que visem a assegurar o ajustamento e o
bem-estar das pessoas carentes, vulnerabilizadas pela pobreza e em
situação de risco social ou pessoal; coordenar e executar programas e
ações que visem a prevenir e corrigir as causas de desajustamentos
familiar e social, também promovendo cursos profissionalizantes
orientação ética e religiosa; promover e estimular a realização de
programas permanentes de prevenção ao uso de drogas; promover
atividades culturais, para divulgação e conservação da memória
histórica da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, parte
relevante da história de Barbacena; prestar atendimento médico-
sociopsicopedagógico e atendimento odontológico aos seus
assistidos; promover e incentivar atividades de esporte e lazer para
crianças e jovens com a finalidade de inseri-los na sociedade e evitar
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a ociosidade; desenvolver programas voltados à promoção
humana e social das pessoas carentes e excluídas, proporcionando-
lhes o exercício pleno de cidadania.

Trata-se de entidade que se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em
consonância com a Lei n 9 15.294, de 6/8/2004, que contém os
requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades da
sociedade. Conforme documentação em anexo, comprova-se que os
membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas
que não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de sua
função.

A concessão do título declaratôrio em questão é de extrema
importância para a instituição em epígrafe, pois, somente com essa
documentação, ela poderá firmar parcerias com órgãos estaduais,
possibilitando-lhe alcançar seus objetivos estatutários de forma mais
eficaz e abrangente.

Atendendo a entidade aos requisitos legais para que seja declarada
de utilidade pública, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares a que tal objetivo seja alcançado.

- 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 3.421/2006
Declara de utilidade pública o Centro Social Renascer, com sede no

Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social

Renascer, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Safa das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: O Centro Social Renascer tem por objetivo a

assistência social beneficente gratuita, a dedicação aos menos
favorecidos e a promoção da cultuta e de atividades espirituais.
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Pretende promover o desenvolvimento integrado da sociedade

por meio de assistência médica, psicológica, dentária e ambulatorial e
objetiva organizar fundações para fins sociais, culturais e filantrópicos:
educação, asilos, centro de recuperação para viciados e
toxicomaníacos.

Por essa razão, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N g 3.422/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

do Caetés - Aspaete -, com sede no Município de Barroso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Povoado do Caetés - Aspaete -, com sede no
Município de Barroso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação Comunitária do Povoado do Caetés, com

sede em Barroso, é uma entidade sem fins lucrativos e cumpre seu
compromisso com a sociedade trabalhando para ajudar famílias
carentes e promovendo a convivência harmônica entre os moradores
da localidade. Realiza diversos eventos que integram a coletividade
do Caetés, como festas e atividades esportivas. Desenvolve também
projetos que possam viabilizar fonte de renda para a comunidade.

Por esse trabalho de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratário que se propõe mediante esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.423/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Nossa Senhora do Rosário - ACBR -, com sede no Município de
Barroso.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Nossa Senhora do Rosário - ACBR -, com sede
no Município de Barroso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Nossa Senhora do

Rosário é uma instituição sem fins lucrativos que muito tem
contribuído para o desenvolvimento da comunidade desse bairro,
onde prioriza um trabalho assistencial voltado para famílias carentes.
Promove atividades esportivas e outras ações, como a elaboração de
projetos que possam gerar emprego e renda para os moradores mais
pobres e menos qualificados.

Pelo seu esforço de relevância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.424/2006
Declara de utilidade pública a Associação Social Canaã - Assoc -,

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

Canaã - Assoc -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins

lucrativos, fundada em 3/6/2002, cuja finalidade é desenvolver
programas e projetos que visem o combate à fome e à pobreza, a
proteção e o amparo à família, às crianças, às mães, aos
adolescentes e aos idosos. Promove ainda a integração ao mercado
de trabalho, a geração de emprego e renda, a proteção ao meio
ambiente e o desenvolvimento sustentado.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
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contidas na Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI N 2 3.425/2006
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Coração de Mãe,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Coração de Mãe, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins

lucrativos, fundada em 1/7/97, cuja finalidade prioritária é a
manutenção de creche e ensino pré-escolar, em regime de semi-
internato, para crianças carentes de até 6 anos, filhas de pais
trabalhadores. Estimula, ainda, a promoção, na comunidade, de um
núcleo de apoio às famílias carentes e defende os direitos das
crianças assistidas de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n 2 12.972, de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.426/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Dr. Altamiro

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

Beneficente Or. Altamiro Saraiva - Abas -, com sede no Município de
Viçosa.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Paulo Cesar

Justificação: A Associação Beneficente Dr. Altamiro Saraiva -
Abas -, sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 30/5/98, vem
realizando valoroso trabalho na comunidade. A seriedade de
propósitos da entidade e a credibilidade dos elementos que a
compõem fazem-na merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

Entre as ações da Associação destacamos o trabalho de promover
benefícios por meio de serviços sociais em todas as formas de
expressão, dentro de suas possibilidades e recursos; de combater a
fome e a pobreza; de proteger o meio ambiente, assim como zelar
pela saúde da família, da gestante, da criança e do idoso, além de
promover a cidadania.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N Q 3.42712006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 24/2005, nos termos do

art. 72 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação ri2 24/2005 à Empresa ADM do Brasil 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.
Sala das Reuniões, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 3.428/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 37/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 9 37/2006 à Empresa Hipercarnes Indústria e Comércio
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Ltda. ME, após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 7 1 da Lei n 9 15.292, de 5 de agosto de
2004.

Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Reuinões, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 9 3.429/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 3812006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n2 38/2006 à Empresa Frigorífico Torino 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, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N1 9 3.430/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 39/2006, nos termos do

art. 72 da Lei & 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°39/2006 à empresa Frigorífico Industrial Dei Rey Ltda. -
Fridel -, após ser submetido à apreciação desta Casa, 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 Reuniões, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.431/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 40/2006, nos termos do

art. 72 da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 2 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de
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Tributação n 2 40/2006 à empresa Fricon - Frigorífico Industrial de
Contagem S.A., após ser submetido à apreciação desta Casa, nos
termos do disposto no art. 72 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, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 3.432/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 41/2006, nos termos do

art. 7Q da Lei n 2 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 2 41/2006 à Empresa Indústria e Comércio de Carnes
1-lenriques e Costa 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, 20 de junho de 2006.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
N 2 6.683/2006, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Elizeu Ribeiro de
Barros, ex-Prefeito Municipal de Gonçalves, ocorrido em 14/6/2006. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.684/2006, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulada
manifestação de congratulações com o Palácio das Artes pela
comemoração do seu 352 aniversário. (- A Comissão de Cultura.)

N 2 6.685/2006, do Deputado José Henrique, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Nilson José
de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Conselheiro Pena, ocorrido em
13/5/2006. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N 2 6.686/2006, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com a Marinha do Brasil
pela passagem do Dia da Marinha. (- A Comissão de Segurança
Pública.)
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N 2 6.687/2006, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulada manifestação de repúdio à Proposta de Emenda à
Constituição Federal n 2 36912005. (- A Comissão do Trabalho.)

N 2 6.688/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor da
Comarca de Contagem com vistas à apuração de denúncias de
irregularidades na administração dos Condomínios Residenciais do
Programa de Arrendamento Habitacional no Município de Contagem.
(- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N 9 6.68912006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais em Contagem com vistas à realização de laudos
técnicos periciais nos Condomínios Residenciais do Programa de
Arrendamento Habitacional - PAR -, nesse Município, para verificar
possíveis comprometimentos estruturais nas edificações.

N 2 6.690/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil Metropolitana no Município
de Contagem para que instaure inquérito policial, com vistas a apurar
responsabilidades dos sócios da Administradora Exacta pelas
irregularidades denunciadas pelos moradores dos Condomínios
Residenciais do Programa de Arrendamento Habitacional - PAR -,
nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N 2 6.691/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à destinação de
uma viatura policial para atender o Município de Coqueiral e à
transferência do Escrivão de policia - Masp 344.149 -, lotado
atualmente no Município de Elói Mendes, para o Município de
Coqueiral.

N 2 6.692/2006, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Defesa Social com vistas
a que seja designado um Delegado de polícia civil para atender o
Município de Coqueiral.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
outros, Carlos Comes e outros, Irani Barbosa e João Leite.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
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de Saúde, da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia e
galerias, visitantes, ocupo a tribuna nesta tarde para falar de um
assunto que vem incomodando principalmente os belo-horizontinos: a
verdadeira devassa realizada pelo órgão de trânsito da cidade, mais
conhecido por BHTRANS.

Em data passada, o Sr. Hélio Rodrigues, seu Diretor de Operações,
esteve nesta Casa numa audiência pública, promovida a requerimento
de minha autoria.

Da forma como o Prefeito Fernando Pimentel vem agindo,
colocando a BHTRANS para simplesmente multar, está transformando
o órgão em uma verdadeira indústria de multas. O belo-horizontino
não agüenta mais. O cidadão compra o veículo, paga IPI, ICMS, IPVA,
taxa de licenciamento, emplacamento, segurança, seguro obrigatório,
seguro do veículo e ainda sofre uma perseguição implacável pelos
agentes da BHTRANS. Isso não pode continuar!

Sr. Presidente, tive a honra de pertencer aos quadros da Polícia
Militar desde dezembro de 1984. Naquela época, ingressei no
Batalhão de Trânsito, onde tive minha primeira formação. Hoje vemos
que o cidadão tem uma enorme saudade do policial militar de trânsito,
pois ele fazia cumprir o Código Brasileiro de Trânsito utilizando o bom-
senso. A questão não é apenas multar, mas também advertir e
educar.

Em Belo Horizonte, assistimos à BHTRANS implantar uma
verdadeira indústria de multas. Falo isso porque realizamos audiência
pública nesta Casa, com a presença de vários Deputados, entre eles a
Deputada Lúcia Pacífico, defensora dos direitos do consumidor, e,
desde aquela época, agentes da BHTRANS, em veículos
descaracterizados e em trajes civis, perseguiam mães na porta de
escolas até suas residências, muitas vezes fazendo abordagens
súbitas, que podiam até mesmo causar grave acidente.

O cidadão utilizava veículo particular, sem uniforme, e as mães
pensavam até tratar-se de um seqüestro. Com medo, desenvolviam
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uma velocidade acima do normal, e com as crianças nos carros.
Tudo isso, porque os agentes da BHTRANS estavam preocupados
com o fato de se tratar de um caso de transporte municipal
clandestino. Esqueceram-se de que o condutor do veículo é, antes de
tudo, um cidadão de bem, uma pessoa séria, que apenas busca seus
filhos na escola.

Se a mãe já tivesse dois filhos na mesma escola, ainda que
possuísse um veículo com capacidade para quatro passageiros,
chegou-se ao absurdo de se proibir que fosse dado carona para uma
criança vizinha, pois, aos olhos do agente, ela estaria praticando
transporte clandestino. Essa era uma interpretação a bel-prazer dos
agentes, sob a batuta do Sr. Odilon Servilio. Ele esteve aqui, em
audiência pública, e pudemos perceber o cinismo e a ironia com que
tratava o assunto, como se pertencesse à KGB ou ao FBI.

Denunciamos que a indústria de multas em Belo Horizonte,
patrocinada pelo Prefeito Fernando Pimentel, permanece. Recebi o
Sr. Giovani Braga Figueiredo em meu gabinete. Ele está preocupado
porque leva duas filhas para a escola e também dá carona para uma
vizinha. O Sr. Odilon Servilio o seguiu por três dias, a fim de verificar
se estaria fazendo transporte clandestino irregular.

Naquela época, Deputado João Leite, recebemos dezenas de
reclamações de pais e mães que eram abordados nas portas de
escolas. Perguntei ao Diretor da BHTRANS e oficiei ao Sr. Ricardo
Mendanha, Diretor-Presidente do órgão, para saber se treinavam seus
agentes em alguma academia de Polícia Militar, Civil ou Federal, para
as tais abordagens.

Por incrível que pareça, a BHTRANS estava abordando mães e pais
que transitavam com crianças no veículo e seguindo-os até a porta de
sua casa, como ocorreu recentemente com o Sr. Giovani Braga
Figueiredo. Estou de posse do ofício que encaminhei, novamente, ao
Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS. Aos
olhos do cidadão belo-horizontino que conduz o seu veículo, a
BHTRANS é sinônimo de indústria de multas, cujos agentes são
despreparados e não sabem advertir nem educar, sabem apenas
multar.

O que o Prefeito Fernando Pimentel deixa claro com essa postura é
que está preocupado apenas com a arrecadação. Coitado do nosso
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cidadão, coitado do contribuinte que trafega com o seu veículo e
paga todos os impostos, pois ainda tem que tolerar o abuso de
autoridade praticado pelo Sr. Odilon Servilio, que veio a uma
audiência pública aqui e, com puro cinismo e imensa hipocrisia, tratou
friamente mães e pais de alunos.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues,
V. Exa. faz um pronunciamento importantíssimo dessa tribuna. Antes
da nossa Policia Militar, os Inspetores de Trânsito da antiga Guarda
Civil faziam, com todo o cavalheirismo, esse acompanhamento do
trânsito das nossas cidades.

Tenho uma noticia mais triste: o projeto enviado pelo Prefeito
Fernando Pimentel à Câmara Municipal, além de armar a Guarda
Municipal com revólveres, arma também com canetas. A partir da
aprovação desse projeto na Câmara, a Guarda Municipal estará
autorizada a multar. Então a BHTRANS e a Guarda Municipal vão
aplicar multas, tudo isso para tentar cobrir o grande déficit da Prteitura
de Belo Horizonte. O Prefeito eleito com o "slogan" "Bom de serviço"
consegue acarretar à rodoviária de Belo Horizonte, administrada por
tantos anos sem déficit, um déficit histórico. Justamente pela
quantidade de pessoas do partido ali empregados. A indústria das
multas precisa funcionar para financiar o déficit da rodoviária e as 63
secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte.

A Constituição da República é muito clara: o poder público, com
suas taxas, multas e impostos não pode comprometer a sobrevivência
do cidadão e de sua família. Chegou o momento de impetrarmos
ações contra a Prefeitura de Belo Horizonte, pois ela vem
comprometendo a vida das pessoas, daqueles que trabalham no
trânsito e que arcam com a irresponsabilidade de tantos. Estão
multando as pessoas e comprometendo a sobrevivência das famílias.
Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues!

O Deputado Sargento Rodrigues - Mesmo com a aprovação dessa
lei na Câmara Municipal, estaremos aqui vigilantes e atentos para
denunciar que a indústria de multas do Sr. Fernando Pimentel está
ganhando mais um reforço por meio da Guarda Municipal. Certamente
a Guarda Municipal tem uma missão bem diferente. Tenho certeza de
que, em parceria com as Polícias Militar e Civil, pode exercer o
controle social formal sem contribuir com a famosa, famigerada,
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indústria das multas.

Sr. Presidente, durante audiência pública nesta Casa, absurdamente
foi-nos revelado que a BHTRANS teve a coragem de prender uma
ambulância na Av. Oiapoque. O condutor do veículo tinha deixado o
paciente na Santa Casa, realizou alguns trabalhos para a Prefeitura
de uma cidade do Leste de Minas e aguardava o tempo necessário
para buscar o paciente no hospital. A Prefeitura, por intermédio da
BHTRANS, apreendeu a ambulância. Vejam o que tal ação
representa. Agora temos a infeliz notícia de que a Guarda Municipal
também estará armada para, com os agentes da BHTRANS, aplicar
multas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mão matéria do jornal
"Estado de Minas" do dia 3 de março, com a seguinte manchete: "Orla
da Lagoa da Pampulha ganhará radares para evitar caminhões". Lerei
apenas parte da matéria: "Ruas e avenidas de Belo Horizonte serão
invadidas, em até 120 dias, por seis tipos de radares eletrônicos -
fixos, móveis, detectores de avanço de sinais luminosos e de invasão
de faixa, lombadas e equipamento de última geração, conhecido como
Leitura Automática de Placas - LAP -, que denuncia veículos com
multas e impostos em atraso".

Ora, mais uma forma de a BHTRANS implantar e consolidar a
indústria das multas em Belo Horizonte. Como bem disse o nobre
Deputado João Leite, é vergonhoso o Prefeito Pimentel usar este
"slogan" de campanha: "Bom de serviço".

Deputado, o Fernando Pimentel é bom, mas para multa; bom para
assolar o bolso do contribuinte. Isso é vergonhoso. Com tantos
problemas sociais enfrentados pela Capital, estamos criando mais
uma Guarda Municipal e municiando-a de poder de multar. O cidadão
já não agüenta, pois paga tantos impostos do seu veículo. Já não
agüenta tantos radares, e agora nos chega os de última geração
apenas para perseguir o cidadão. Esse é o caso do Sr. Giovani Braga
Figueiredo, vítima do abuso de autoridade por parte do Sr. Odilon
Servílio, a quem conhecemos aqui, em audiência pública, e que agiu
com o maior cinismo, mostrando que estava a serviço sei lá de quem.

Deixo o questionamento: ao perseguir um cidadão que conduz o seu
veículo, um proprietário, que paga os impostos em dia e que
transporta legalmente passageiros, esse moço está a serviço de
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quem? Será que está a serviço do interesse privado? Será que
trabalha efetivamente pela causa, por amor à causa pública? Temos
de questionar essa atitude. Temos de atentar-nos, pois isso não pode
ocorrer.

Quero encerrar dizendo que a mesma matéria do jornal "Estado de
Minas" traz a informação de que as estradas mineiras estaduais terão
cerca de 140 radares. Portanto apresentamos requerimento na
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, propondo a
discussão do assunto.

O requerimento tem o seguinte teor:
- Lê requerimento em que solicita seja realizada audiência pública

no âmbito da Comissão de Transporte, com o fim de promover debate
com as autoridades competentes sobre o estudo elaborado para a
implantação de equipamentos de radar nas rodovias estaduais, bem
como de elucidar os objetivos a serem alcançados.

Também em Belo Horizonte, onde a indústria de multas está
implantando-se e, cada vez mais, consolidando-se, patrocinada pelo
Prefeito Fernando Pimentel.

Nesses termos, Sr. Presidente, estamos aguardando que o
Deputado Célio Moreira marque audiência pública, para que
possamos convidar o Sr. Ricardo Mendanha, o Dr. Elcio Montese, o
Comandante da Polícia Rodoviária Estadual e o Superintendente da
Polícia Rodoviária Federal em Minas, para que possamos ter uma
explicação sobre a instalação de tantos radares, e também sobre por
que a BHTRANS insiste em consolidar a indústria das multas em Belo
Horizonte.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras agradecendo a paciência de
V. Exa. Estaremos cobrando do Presidente da Comissão de
Transporte e Obras Públicas desta Casa, o mais rápido possível, a
audiência pública, porque não podemos permitir que o cidadão pague
por uma devassa feita pela BHTRANS, essa sede de arrecadação do
Sr. Fernando Pimentel em Belo Horizonte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Weliton Prado - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Deputado Doutor Viana, a palavra está com V.

Exa. A Presidência indaga se V. Exa. concede uma questão de ordem
ao Deputado Weliton Prado.
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• Deputado Doutor Viana - Perfeitamente.

Questão de Ordem
• Deputado Weliton Prado - Queria agradecer a gentileza do

Deputado Doutor Viana, Presidente da Comissão de Educação, e
questionar o Presidente Rêmolo Aloise pela condução dos trabalhos e
pelo cumprimento do Regimento. Primeiramente, não fiz nenhum
pronunciamento em relação ao tempo do Deputado Sargento
Rodrigues. Também estou inscrito e acho que o Regimento...

O Sr. Presidente - A Presidência não precisa acatar o chamamento
de V. Exa.

O Deputado Weliton Prado - O Regimento desta Casa tem de ser
cumprido e respeitado. Estou inscrito, e cada parlamentar tem o direito
de utilizar a palavra por 15 minutos. Tenho pronunciamentos
importantíssimos a fazer, principalmente em relação ao parcelamento
das dívidas do IPVA, que começará no dia 15 de julho. Estamos um
ano e meio...

O Sr. Presidente - Esta Presidência considera V. Exa. um Deputado
de suma importância nesta Casa. E não precisa dizer que fará um
pronunciamento importante, porque, em meu entendimento, todas as
vezes que V. Exa. usa a palavra é para algo importante. V. Exa. está
desqualificando seu pronunciamento. Regimentalmente, esta fase da
reunião é reservada aos oradores inscritos. Sempre, nós...

O Deputado Weliton Prado - Por 15 minutos, está no Regimento.
Muito obrigado, Deputado Doutor Viana. Espero que o Regimento seja
realmente cumprido e respeitado.

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

Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, público que
nos assiste nas galerias, funcionários da Casa, a Lei Federal n°
11.301, promulgada em 10/5/2006, é uma grande conquista da área
da educação, pois retorna o direito - de onde nunca deveria ter saído -
do Diretor e da Diretora de escola, e outros profissionais da educação,
serem reconhecidos como parte integrante do magistério, e altera
ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Os referidos
servidores foram considerados em funções do magistério, tendo, pois,
direito à aposentadoria com 30 e 25 anos, respectivamente, para
homens e mulheres, prevista na Constituição Federal.
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As funções reconhecidas como do magistério são as exercidas

por professores e especialistas da educação no desempenho de
atividades educativas, quando realizadas em estabelecimentos de
educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluindo,
além do exercício da docência, as atividades de direção de unidade
escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.

O art. 2 0 dessa lei federal determina que esta passaria a vigorar na
data de sua publicação, não sendo necessária sua regulamentação,
por ser auto-aplicável. Entretanto, até o presente momento e a
presente data, a Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -
ainda não autorizou as superintendências regionais de ensino a
aceitarem pedidos de aposentadoria, baseando-se na referida lei. A
Seplag solicitou uma análise da Lei n° 11.301, para sua real
interpretação, à Advocacia-Geral do Estado, que elaboraria um
despacho normativo ou uma regulamentação para a devida aplicação
dessa lei. Por esse motivo os pedidos ainda estão sendo analisados.

Após ter recebido inúmeras reclamações de pessoas que vieram ao
meu gabinete e por "e-mails", cartas, telefonemas, inclusive de
servidores que tinham cumprido mais tempo do que o previsto na
legislação e não tiveram seus pedidos analisados, compareci à
Seplag, no dia 23 de maio deste ano e, posteriormente, no dia 7 de
junho, para requerer a agilização dos pareceres e o seu
encaminhamento às superintendências regionais de ensino, dando
condições de os processos de aposentadoria serem protocolados,
com o conseqüente "afastamento preliminar", visto que muitos
professores e professoras queixam-se de que não têm condições de
enfrentar uma sala de aula após décadas de esforçados serviços
prestados dignamente, tendo inclusive exercido cargo de direção.

Outro assunto tratado ainda na audiência da Seplag diz respeito aos
servidores do quadro administrativo das superintendências regionais
de ensino, objeto de discussão de audiência pública, solicitada por
mim e recentemente realizada. No dia 23 de maio, encaminhei as
notas taquigráficas da referida audiência para estudo e análise da
Seplag e, no dia 7 de junho, acompanhado de vários colegas
Deputados e Deputadas e servidores da área administrativa das
superintendências regionais de ensino, das metropolitanas e da
central, solicitei e defendi, junto à Seplag, as reivindicações desses
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servidores. No meu entendimento, avançamos um pouco, pois
obtivemos alguns resultados positivos: o reconhecimento de que os
servidores da área administrativa foram prejudicados no plano de
carreira e nas tabelas de vencimento, em comparação a outras
secretarias; a marcação de nova reunião para estabelecer uma
solução e a forma de atender a essas reivindicações, a ser realizada
no próximo mês de julho; e o compromisso de que, tão logo acabe o
prazo eleitoral impeditivo, o governo procure solucionar as
pendências, por meio da Assembléia Legislativa, considerando o
período compreendido entre a realização da reunião e o dia 30 de
junho, prazo final, aliás, muito curto, para a apresentação, a
tramitação e a aprovação de um projeto que regulamentaria e
regularizaria essa situação.

Esclareço, ainda, que um grupo de servidores da Superintendência
Metropolitana A procurou meu gabinete em busca de apoio para
essas solicitações. Tivemos o cuidado de prestar-lhes assistência,
acompanhá-los e orientá-los, a fim de que se organizassem em uma
associação, o que foi prontamente feito. Eles então formaram a
Assuma, associação da referida categoria. Imediatamente à sua
criação, solicitamos uma audiência pública, que foi realizada no último
dia 17 de maio, no Plenário desta Casa, quando contamos com a
presença de mais de 400 pessoas, entre servidores e representantes
da categoria.

Na minha opinião, a organização desse grupo de servidores
representa uma grande conquista e um importante marco para futuras
negociações da categoria, que não era considerada uma classe da
educação nem da administração. Agora, em virtude da mobilização
que fazem e do fato de estarem organizados em uma associação,
começam a ter esperança de ver atendidas as suas reivindicações e
solucionados os seus problemas.

Há outro assunto a ser destacado. Refiro-me à recente viagem que
fiz a Brasília, com uma delegação de servidores designados da
educação, principalmente de auxiliares de serviços. Acompanhamos a
Sra. Joana d'Arc Gontijo, Presidente da Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -, e o Sr. Mário de Assis,
Presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das
Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg. Na mesma
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oportunidade, com o colega Deputado Paulo Piau, visitamos vários
Deputados Federais de Minas Gerais e a Deputada, pelo Rio de
Janeiro, Dra. Denise Frossard, para solicitar modificações na
Constituição Federal, a fim de que a Lei Complementar flQ 64, de
2002, seja reconhecida, permitindo a aposentadoria dos servidores
designados deste Estado. Se essa modificação for feita, o Governador
assumiu o compromisso de atender essa solicitação.

Os servidores designados do Estado já sofreram muito. Aliás,
continuam sofrendo bastante em virtude da condição injusta em que
se encontram, já que não têm direito à aposentadoria, fato que se
deve ao impedimento legal. Estão cansados de tanto esperar e
precisam, urgentemente, de uma solução. Por isso, estamos juntos
nessa luta.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte) - Caro amigo Deputado
Doutor Viana, Presidente da Comissão de Educação, na qual vivemos
bons momentos - e tive a oportunidade de dizer isso durante uma
reunião da nossa Comissão. Vivemos bons momentos, sim, porque
estamos discutindo e apresentando soluções para as mazelas, os
problemas que, há muitos anos, têm afligido os professores e demais
profissionais da educação.

Há pouco tempo, chegamos de uma cerimônia, de uma solenidade
realizada no Palácio da Liberdade, onde assistimos à entrega de mais
de 700 veículos para o transporte escolar. A cerimônia foi conduzida
pelo Governador Aécio Neves, o que demostra a disposição de
avançarmos para garantir o aparato que a educação merece:
transporte, melhoria das escolas e atendimento das planilhas.

Mas temos de atacar outra questão crucial, que é satisfazer aqueles
problemas que envolvem os servidores da educação. Temos feito
isso, e V. Exa. tem conduzido muito bem esse processo, como
Presidente da nossa Comissão de Educação, da qual me sinto
honrado de fazer parte ao seu lado e de outros companheiros, até na
condição de professor que sou, uma vez que conseguimos a vitória da
aposentadoria especial. Trata-se do fruto de uma luta de muitos anos,
e agora só estamos realmente lutando e pedindo agilidade para que
os demais servidores da educação tenham acesso a essa
aposentadoria especial.

V. Exa. citou - e muito bem - o caso dos designados, servidores que
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vêm sofrendo há tantos e tantos anos, sem nenhum respaldo e a
tranqüilidade que merecem, já que sofrem tanto, e também reclamam
dos salários, que ainda são baixos. Esperamos, em pouco tempo,
engendrarmos em outra luta: recuperar os salários dos nossos
servidores da educação.

Tenho certeza de que isso acontecerá, pois há uma disposição do
nosso Governador em fazer com que a educação de Minas volte a ser
um referencial no Brasil. Estamos vendo as medidas serem tomadas.

Doutor Viana, agradeço o aparte. Depois ainda ocuparei a tribuna,
mas gostaria de que continuássemos juntos nessa luta, principalmente
dando uma resposta mais imediata aos servidores que aguardam o
parecer da Advocacia-Geral do Estado em relação à aposentadoria
especial das nossas servidoras da área da educação. Muito obrigado.

- Procede-se ao registro de presença que foi publicado na edição do
dia 22/6/2002.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Deputado Doutor Viana, a Presidência, antes que

V. Exa. termine seu pronunciamento, registra a presença, em
Plenário, da ex-Deputada Maria Elvira, Secretária de Estado de
Turismo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, é uma grande alegria

receber neste Plenário, onde foi Deputada por longos anos, a
Secretária Maria Elvira, que nos honra com sua presença. Então, é
com muita alegria que interrompemos, por 2 minutos, nosso
pronunciamento para que possamos recebê-la. Quero também
comunicar que hoje estive no Palácio da Liberdade, na solenidade de
entrega de quase 800 veículos, entre "vans" e microônibus, para as
Prefeituras de 586 Municípios de Minas Gerais. Uma grande
colaboração para o transporte escolar na renovação da frota dessas
Prefeituras.

Trata-se de mais uma ação positiva deste governo, cujo Governador
vem sendo reconhecido por todas as pessoas de bem que analisam
em profundidade e sem paixões partidárias ou pessoais a
administração que S. Exa. vem fazendo no Estado.

Daqui da tribuna, quero parabenizá-lo, juntamente - é claro - com a
notável e grande Secretária de Estado de Educação, a Profa. Vanessa
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Guimarães Pinto. Em 2002 - basta dizer no último ano do governo
passado -, o governo de Minas repassou aos Municípios, para o
transporte escolar, R$5.000.000,00.

Em 2006, o Governador está repassando aproximadamente
R$100.000.000,00, prova de que Minas Gerais avança e investe em
educação. Por isso rendo homenagem ao nosso governo, que merece
as nossas sinceras congratulações.

Registro a minha alegria, ao tomar conhecimento da abertura da
licitação para o asfaltamento do trecho de duplicação da BR-040, de
Sete Lagoas ao "trevão" de Curvelo. E uma auspiciosa e grata notícia
que, desde já, queremos levar ao conhecimento dos munícipes não só
dessas duas cidades prósperas e irmãs, mas de todos os munícipes
que utilizam o trecho da BR-040, ou seja, os que serão beneficiadas
com essa duplicação.

Solidarizo-me com o pronunciamento do Deputado Sargento
Rodrigues. Denunciei a forma ilegal de policiamento exercida naquela
época pela BHTRANS, que não tinha respaldo legal para exercer a
função de polícia, mas multava todos os que bem entendia, e a
muitos, desnecessariamente. Falta sensibilidade à BHTRANS, órgão
que deveria, em primeiro lugar, orientar e educar; em segundo lugar,
fiscalizar e, por fim, multar. Quanto à punição, a última coisa que se
pode fazer em relação a uma irregularidade é a apreensão do veículo.
Isso não é lei da BHTRANS, mas lei federal de organização de
trânsito. No entanto ela é a todo-poderosa empresa de multa de
trânsito em Belo Horizonte, e é horrível saber que isso está ocorrendo.

Deixo o alerta ao Prefeito, que vem trabalhando e marcando gol
contra em sua administração. Portanto não comungamos com essa
maneira absurda e implacável da BHTRANS. Sabemos que, às vezes,
é preciso que a multa seja aplicada, mas somente após esse processo
de orientar, educar, fiscalizar e corrigir. Apenas se não houver jeito, o
veículo deve ser rebocado; todavia eles têm prazer em punir. Aliás,
seguem veículos até conseguirem aplicar a multa. Registro o nosso
apoio à manifestação do Deputado Sargento Rodrigues.

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

Deputadas, Secretária Maria Elvira, que hoje visita esta Casa,

- -
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telespectadores, venho à tribuna para tratar de um assunto que
não pode passar despercebido nem ao largo do debate político
administrativo desta Assembléia e principalmente das comissões: a
discussão da LDO para o ano de 2007.

Após a Constituição de 1988,  tivemos um ciclo de leis orçamentárias
composto pela LDO, lei que estabelece as diretrizes e prioridades da
Lei Orçamentária Anual; a própria lei orçamentária, conhecida como
Orçamento; e o Plano Plurianual de Ação Governamental. Hoje a
administração pública, principalmente sob a égide da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve pautar suas ações e iniciativas
rigorosamente de acordo com o previsto nessas leis orçamentárias.
Nesse sentido, uma vez que um dos papéis fundamentais do Poder
Legislativo é exatamente aprovar e emendar tais leis, torna-se
primordial uma análise criteriosa e aprofundada delas. A proposta de
diretrizes orçamentárias é sempre encaminhada no primeiro semestre.

Para que o telespectador e as pessoas que acompanham esta
reunião tenham idéia da importância da LDO, quando a Assembléia
analisa o Orçamento e determinado Município ou segmento solicitam
recursos para, por exemplo, equipar os conselhos tutelares, adquirir
carros ou veículos, fomentar políticas de segurança alimentar, de
assistência social, da criança e do adolescente, não basta que o
Deputado apresente emendas na época. Se não houver previsão
programática de diretrizes no Plano Plurianual ou na LDO, a emenda
perde sua validade. Muito sintonizados com essa importância do
Orçamento na vida do cidadão, sabemos que não há prioridade de
políticas públicas, somente no "gogó", no discurso, na demagogia e
nos anúncios de televisão. Para que a política pública seja efetiva, é
necessário que haja um Orçamento executado, e muito bem-
executado, com impactos concretos e reais na vida das pessoas.

Tive a honra de presidir a Comissão de Participação Popular - hoje
presidida pela Deputada Maria Tereza Lara - e ser o responsável por
sua implantação nos primeiros dois anos desta legislatura. Atendendo
a requerimento de minha autoria, foi realizada uma audiência pública
no dia 14/6/2006, com vários segmentos sociais de Minas Gerais - o
Conselho Estadual de Assistência, o Conselho Estadual de Segurança
Alimentar, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente,
movimentos ligados ao lixo e à cidadania e representantes das áreas
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de geração de trabalho e renda, de economia popular solidária, de
educação infantil e de saúde. Enfim, foi feito um estudo prévio da
[DO, que está sendo analisada pela Assembléia Legislativa. A
participação dessas entidades foi muito qualitativa. Como resultado
desse encontro, essa Comissão está apresentando mais de 20
emendas populares à LDO. Faço este pronunciamento, para
sensibilizar os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e o conjunto de Deputados e Deputadas, a fim de que
essas emendas sejam aprovadas pela Comissão e depois pelo
Plenário.

Essas emendas versam sobre vários assuntos. O primeiro,
apresentado com muita ênfase nesta audiência, é a necessidade de o
governo do Estado prever, na Lei Orçamentária, recursos para a
implantação dos Centros de Referência da Assistência Social - Cras -
ou de casas de família nos Municípios mineiros.

Hoje temos uma diretriz da política nacional de assistência. Cada
Município é uma meta nossa. Estamos empenhados para que tenham
o seu Cras implantado, integrando uma política pública, assinado com
as demais políticas, de maneira intersetorial, de saúde, assistência,
educação e segurança alimentar, com , os programas de transferência
de renda, como o Bolsa-Família. E muito importante que todo
Município de Minas Gerais tenha pelo menos um Cras implantado.
Nesse Cras, há assistente social, psicólogo e cadastratamento das
famílias do Bolsa-Família, importante programa que atingirá a meta de
11 milhões de famílias atendidas. Aliás, diariamente, as defendemos
aqui. Defendemos o Bolsa-Família, porque é um programa de inclusão
social que movimenta a economia dos pequenos e dos médios
Municípios e garante melhor qualidade de vida às famílias. A
implantação do Cras no Município pode originar o passo seguinte,
desenvolver trabalhos de geração de renda e de qualificação
profissional e de trabalho, junto às famílias, numa perspectiva de
emancipação e proteção dos direitos da criança e do adolescente.
Precisamos dessa parceria no financiamento. A partir de audiência
pública que realizamos na Assembléia em 2005 e da pressão e do
movimento da sociedade, o governo do Estado liberou
R$3.000.000,00 em investimentos para 142 Cras, mantidos pelo
governo federal, por meio de um repasse mensal para a contratação
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de pessoal.
No ano de 2006, por meio da Comissão de Participação Popular e

do empenho da Secretária Maria Coeli, ex-servidora da Casa,
conseguimos fazer com que esses recursos também fossem, de
maneira correta e adequada, com a participação do colegiado e dos
gestores municipais da assistência social, utilizados novamente no co-
financiamento, que defendemos seja para o custeio e o funcionamento
desses Cras. Nessa audiência pública, o movimento social solicitou,
claramente na LDO, que os recursos para 2007 sejam ampliados e
mantidos para o custeio, funcionamento. Não adianta estimularmos e
induzirmos os Municípios a abrir os seus Cras, se não garantirmos
repasse de recurso no próximo ano. Não tenho dúvida alguma, trata-
se de , ação, de continuação. O governo federal continuará fazendo
isso. E preciso que o Estado também o faça; todavia não podemos
depender da maior ou da menor boa-vontade de titulares de órgãos,
ou mesmo de governos, pois os governos se alternam e, muitas
vezes, escolhem outras prioridades. A prioridade de atendimento ao
mais pobre e à família excluída deve ser também orientadora do gasto
público, que, em nossa concepção, não é gasto, mas sim investimento
no ser humano; portanto queremos esse recurso no próximo ano.
Aliás, apresentou-se uma emenda nesse sentido.

Há outra emenda importante. Aproveito a presença do ex-Deputado
João Batista de Oliveira, que integra o Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para dizer que várias emendas relativas
à criança e ao adolescente foram apresentadas. Tenho a honra de ser
o Coordenador da Frente Parlamentar da Criança.

Emendas foram apresentadas para ampliar as metas de
atendimento à criança e ao adolescente, a fim de incluir uma ação
específica diferenciada, própria para o combate à violência e à
exploração sexual, para apoiar a formação dos Conselheiros
Municipais e Conselheiros Tutelares em todo o Estado, e também
uma emenda que prevê a capacitação de 4 mil professores na área da
educação infantil. Sabemos que a capacitação para habilitação e
melhor aproveitamento do relacionamento pedagógico com a criança
de até 6 anos é fundamental, e uma emenda foi apresentada nesse
sentido. Eu próprio apresentei uma emenda de apoio aos conselhos
tutelares. Sou coordenador da frente parlamentar, por isso recebo
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muitos pedidos dos conselhos tutelares. Solicitam carro,
computador, etc. A Assembléia hoje não dispõe diretamente de
recursos para isso, mas é importante que o Fundo Estadual da
Criança e do Adolescente tenha recursos para implantar um sistema
informatizado nos conselhos, a fim de que tenham pelo menos um
carro. O Governador está assinando convênios de máquinas para os
Municípios; aliás, sou o autor de uma emenda a uma lei que
aprovamos na Assembléia, a qual ampliou o prazo de parcelamento
para os Municípios adquirirem as máquinas para o desenvolvimento.
Poderia também lançar um programa similar de veículos para os
conselhos tutelares, principalmente para os Municípios que têm
Distritos mais distantes. Os conselhos tutelares não têm como
identificar, fazer visitas, acompanhamento das famílias, porque o carro
do Município tem várias destinações, ou seja, é para as áreas da
educação e da saúde e também para o deslocamento de outros
profissionais. Emenda popular foi apresentada também com essa
finalidade nessa audiência pública.

Outra área importante é a de segurança alimentar. Minas Gerais
hoje tem uma Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, mas o recurso dirigido ao projeto estruturador Minas sem
Fome basicamente é federal. Precisamos de recursos próprios do
Tesouro para a implementação da Lei Orgânica da Segurança
Alimentar e Nutricional - Losan. Emenda popular foi apresentada
nessa audiência pública, que contou com a participação das
Deputadas Maria Tereza Lara e Elisa Costa, e do Deputado Sebastião
Helvécio; e outras emendas na linha de inclusão e promoção da
igualdade racial; emendas voltadas para o atendimento da pessoa
com deficiência.

Recentemente, o Deputado Edson Rezende realizou uma audiência
pública na nossa Comissão de Participação Popular. Existe uma lei
que garante o transporte intermunicipal gratuito para as pessoas com
deficiência e pessoas idosas pobres, mas a lei não é cumprida, fica
apenas no papel. Então, foi apresentada uma emenda popular a fim
de que possamos prover recursos para que essa lei seja
rigorosamente cumprida. Emendas na área de habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência; emenda para ampliação de
órtese e prótese para pessoa com deficiência; emendas que
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aumentam o trabalho com os migrantes e o atendimento ao
adolescente infrator.

Foi um conjunto de emendas apresentadas, emendas populares,
que vieram da sociedade civil com o nosso apoio a fim de promover
uma Lei Orçamentária para 2007 com um enfoque social maior, seja
qual for a Governadora ou o Governador eleitos. Precisamos ter, em
Minas Gerais, uma destinação maior de recursos para a área social e
maior efetividade no gasto desses recursos, gerando impactos
positivos na qualidade de vida da população. Sabemos que essa é
uma área complexa. Inclusive, a própria Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, que vem, neste mês
principalmente reexaminando várias legislações e procedimentos na
área de assistência social, também participou da audiência pública e
apresentou sugestões de emendas importantes. E preciso
operacionaliZar melhor a ação da assistência em Minas Gerais.
Temos servidoras e servidores valorosos no quadro da Sedese, mas
ainda é insuficiente diante das demandas. E preciso fortalecer as
regionais da Sedese - quem sabe até repensando essa divisão! E
preciso ampliar o quadro de servidores efetivos, com a realização
urgente de concurso público, conforme compromisso assumido pela
atual Secretária. Minas Gerais precisa adequar-se a essa nova era da
política de assistência do governo Lula, com a implantação do
Sistema único da Assistência Social - Suas -, de políticas de
segurança alimentar, do maior programa de transferência de renda
com condicionalidade já existente no Brasil, o programa Bolsa-
Família. Emendas estão sendo apresentadas com esse fim.

Nessa linha, Sr. Presidente, como sempre ocorre nesta Casa,
considerando-se essa parceria com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária solicito um carinho, um cuidado, uma
atenção toda especial em relação às emendas populares.

Nesses três anos, conseguimos na Assembléia, a partir de um
convívio respeitoso e harmonioso, respeitadas as divergências
partidárias, tratar de questões da área social de maneira
suprapartidária. Conseguimos aprovar, ano a ano, emendas populares
na área social e, no Orçamento do ano passado, obtivemos, por meio
delas, mais R$6.000.000,0 0 para o Projeto Estruturador n 9 31, de
Inclusão Social de Famílias VulnerabiliZadas. Ressalto que
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conseguimos transformar essa iniciativa em prioridade no
planejamento do Estado.

Esperamos que, neste ano, todo o esforço de 2003, 2004 e 2005
tenha prosseguimento. Não podemos deixar que o processo eleitoral
que se avizinha contamine negativamente a análise de emendas e de
propostas legitimamente apresentadas em audiência pública, nesta
Casa. Como disse, nos anos anteriores, foi de praxe a negociação, o
diálogo para a maior aprovação possível de emendas consensuais
capazes de serem cumpridas pelo governo do Estado.

Essa é a disposição deste Deputado, da Presidente da Comissão,
Deputada Maria Tereza Lara, e também das entidades sociais e dos
conselhos. Falo com muito carinho e orgulho, pois, como militante da
área da criança, da assistência e da segurança alimentar e como
alguém que acompanha o Movimento Lixo e Cidadania, Economia
Solidária, enfim, o conjunto das políticas sociais da educação e da
saúde, reconheço a importância dos Conselheiros municipais, dos
conselhos espalhados pelos Municípios mineiros, do trabalho anônimo
de cada um que elabora seu plano, coloca sua prioridade e reivindica
recursos para seus Municípios.

Muitas vezes, uma emenda dessas, de apoio a conselho tutelar, de
apoio à segurança alimentar, de apoio aos conselhos, de apoio à
implantação de um centro de referência de assistência social, pode
garantir a conquista, em cada cidade de Minas, de condições
melhores para as famílias mais pobres.

Uma vez que, no dia 21, encerra-se o prazo de apresentação de
emendas e entramos na etapa de análise das que foram
apresentadas, esperamos que, juntos, de maneira suprapartidária - já
procurei o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que se
mostrou muito disponível, e a Secretária Coeli, pois várias emendas
vão ao encontro da reestruturação da Sedese -, possamos fazer um
esforço para aprovar todas essas emendas, se possível. Assim
poderemos ter, para o ano de 2007, a partir da apresentação de
emendas no segundo semestre, um Orçamento que contemple, de
maneira mais adequada e prioritária, a área social,
independentemente da Governadora ou do Governador eleito.

Esse é o nosso papel institucional, a nossa missão. Nós, que temos
um mandato a cumprir até o início do próximo ano, temos a obrigação
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de garantir as condições necessárias para que o próximo governo
tenha um Orçamento digno, de acordo com as prioridades da
população mais pobre e das famílias mais humildes dos Municípios
mais necessitados. Estamos fazendo a nossa parte.

Apesar da generosidade do Presidente, não foi possível, em razão
do tempo, concluir. Voltarei para falar do bloco de emendas
apresentadas por este Deputado. Hoje mencionei as emendas
populares, que contam com o nosso apoio, mas temos outras tão
importantes quanto essas, como a da Uemg, de que tratarei em outra
oportunidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Deputado Rêmolo Aloise, Presidente em

exercício, Deputados Deputadas, telespectadores da TV Assembléia,
tratarei de um tema que diz respeito, principalmente, ao Leste de
Minas: o fenômeno da emigração, que tem forte foco no Vale do Rio
Doce, especialmente em Governador Valadares.

Quando assumimos o mandato, trabalhamos as bandeiras
direcionadas ao desenvolvimento regional sustentável e às políticas
públicas. O governo do Presidente Lula tem dado ênfase a pensar
novos modelos e projetos de desenvolvimento regional,
principalmente com o objetivo de reduzir desigualdades econômicas,
sociais e culturais, além de promover políticas de desenvolvimento
sustentável nas regiões mais empobrecidas.

Com o nosso mandato somado às forças políticas do Leste de
Minas - movimentos sociais, comunidades eclesiais de base -,
iniciamos um debate sobre os motivos desse movimento, além de
analisarmos os estudos já existentes, elaborados por estudiosos por
meio das universidades, entre elas, a UFMG e a Univale, que tratam
do fenômeno da emigração do Vale do Rio Doce.

Estimativas não oficiais apontam que Governador Valadares tem
aproximadamente 40 mil valadarenses no exterior, especialmente nos
EUA e em Portugal. No Leste de Minas e na região do Rio Doce, esse
valor ultrapassa 100 mil cidadãos. As causas dessa emigração,
conforme estudos apresentados, são a busca de melhores
oportunidades e condições de trabalho e emprego, dado o
empobrecimento histórico da região. Ainda que alguns índices de
desenvolvimento humano tenham surgido e que a região não esteja
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próxima dos locais mais pobres, como Mucuri, Jequitinhonha e
Norte de Minas, há muitas cidades com IDH abaixo de grande parte
dos Municípios mineiros. A região já passou pelos ciclos da mica, da
madeira e, agora, está no ciclo do dólar. Famílias emigram e
devolvem recursos para investir na região.

Essa é uma realidade que traz conseqüências sociais, econômicas e
culturais. Em primeiro lugar, há o afastamento das famílias. Na idade
mais produtiva, entre 20 e 40 anos, profissionais qualificados e pais de
famílias emigram em busca de melhor qualidade de vida, deixando os
filhos, os jovens e os mais idosos. Além disso, as famílias se
deslocam buscando melhor renda. E ainda há a problemática cultural,
pois saem da sua terra, de suas origens, de sua história, para um país
com outra realidade, outra cultura e identidade e outra forma de ver o
mundo e analisar sua própria história.

Essas realidades se apresentam especialmente no Rio Doce. A
partir das políticas de desenvolvimento social e geração de trabalho,
emprego e renda desenvolvidas pelo governo do Presidente Lula, que
já somam 4.500.000 carteiras assinadas, e de programas como o
Bolsa-Família e a transferência de renda, começamos a estudar
projetos para redução da emigração no Vale do Rio Doce e no Leste
de Minas. No ano passado, a empresa West Union, que faz remessa
de recursos do exterior para cidades de Minas, especialmente
Governador Valadares, com a proposta de investir em projetos
sociais, buscou a Fundação Banco do Brasil e o governo do
Presidente Lula e apresentou um projeto de investimento social no
Leste de Minas. A Fundação Vale do Rio Doce, de maneira pioneira e
inovadora, solicitou-nos projetos para contribuir com a redução da
emigração, focados na geração de trabalho e renda para o Leste de
Minas. Elaboramos uma proposta a partir da realidade das famílias
que vivem no Vale do Rio Doce. No dia 16 último, após um ano de
estudos, recebemos, em Governador Valadares, o Presidente da
Fundação Banco do Brasil, Jacques Pena, o Diretor da West Union no
Brasil, Luiz Eduardo Citro, e representantes do Banco do Brasil para
assinar um convênio importantíssimo com Governador Valadares, que
provavelmente se estenderá ao Vale do Rio Doce, para a construção
de um centro de amparo legal e institucional às famílias dos
emigrantes valadarenses que se encontram nos Estados Unidos e em
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outros países. Esse projeto, tocado em programas de geração de
emprego, trabalho e renda, destina-se às famílias que se encontram
em risco social e, inicialmente, contemplará 12 mil famílias. Uma
equipe do Centro de Informação e Apoio para os Trabalhadores do
Exterior - Ciate - fará um diagnóstico da realidade socioeconômica e
cultural dessas famílias e lhes oferecerá amparo legal e social.

Outro aspecto do Centro de Apoio se refere às famílias que se
encontram no exterior e que desejam voltar a Governador Valadares
ou ao Leste de Minas ou investir seus recursos. Hoje, basicamente, os
nossos valadarenses e os cidadãos do Rio Doce investem
tradicionalmente em questões imobiliárias. Isso ocorre principalmente
para que as famílias tenham um espaço tísico, uma casa ou um
terreno.

Queremos alargar a possibilidade de investimentos por meio de uma
incubadora de empresas, que orientará sobre as habilidades, a melhor
vocação das famílias e a realidade da região. Assim, outras áreas
poderão ser beneficiadas com os investimentos que os moradores do
exterior desejam fazer no Leste de Minas, como a agricultura familiar,
as pequenas agroindústrias, as pequenas unidades produtivas e as
indústrias de confecção e de sapatos. Enfim, alargaremos a
possibilidade de novos comércios para a nossa região.

Essas ações implicam garantir a essas famílias um negócio mais
durável e sustentável; ao Rio Doce, um desenvolvimento mais
sustentável; e principalmente às famílias, apoio efetivo e orientação
quanto à sua própria situação.

Quero, de público, agradecer o governo do Presidente Lula e a
Fundação Banco do Brasil por terem escolhido Governador Valadares
e todo o Leste, a região do Rio Doce, para implantar esse projeto
inovador e pioneiro, que muito contribuirá para a questão da
emigração, a qual logicamente não ocorre apenas naquela região,
mas também em Minas e em muitos outros locais do País. Muitos são
os motivos pelos quais as pessoas emigram, mas, naquela região,
isso ocorre muito pelo empobrecimento histórico. Nos últimos 30 anos,
a região Leste perdeu 1.500.000 pessoas, que emigraram para outros
Estados e países.

Deputada Jô Moraes, essa experiência significará novos projetos e
novo modelo de desenvolvimento, que se somam a outras ações
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desenvolvidas para pensar o desenvolvimento regional com
responsabilidade social.

Com a chegada do pólo da UFMG, pensamos no embrião de uma
futura universidade do Rio Doce. Que por meio do conhecimento, da
pesquisa, do acesso ao ensino superior e da sua democratização,
possamos contribuir para que os jovens filhos de trabalhadores e os
mais pobres possam ter uma vida melhor e mais digna.

Projetos de inclusão social, como o do biodiesel, que fortalece a
agricultura familiar, são frutos da nossa atuação e da atuação dos
movimentos sociais naquela região. Há também os projetos dos
consórcios de segurança alimentar; o de recuperação da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, o projeto Rio Doce Limpo, que, a exemplo
da Bacia do São Francisco, é um projeto global de recuperação da
nossa bacia; e o de geração de trabalho e renda.

Quero terminar meu pronunciamento agradecendo também à União
Operária, composta pelos sindicatos da nossa região de Governador
Valadares, que é proponente desse projeto no que diz respeito à
emigração. São muitos os trabalhadores e as trabalhadoras, aliás, até
dos sindicatos, que tiveram de deixar a nossa terra, as suas famílias
e, muitas vezes, os filhos para buscar melhores oportunidades de
vida.

Reitero o nosso agradecimento à União Operária, nossa proponente
nessa união de sindicatos de trabalhadores, que já perderam muitos
das suas lideranças em toda a nossa região, porque foram em busca
de melhores oportunidades; à Fundação Banco do Brasil; ao Banco do
Brasil; e principalmente ao Presidente Lula, que lá esteve por várias
vezes e sentiu de perto a real situação dos nossos emigrantes, que
também precisam de bons tratos onde se encontram no exterior.

Quero terminar lembrando a morte trágica do nosso companheiro e
amigo Jean Charles, que é de Gonzaga, da nossa região, e tantos
outros valadarenses, que, por muitas razões, também tiveram mortes
trágicas por causa da passagem pelo México ou pelos maus tratos no
exterior. Todos precisam de direitos sociais, de cidadania, da garantia
de serem tratados como seres humanos, como todos os brasileiros e
participantes da região do Rio Doce e de Governador Valadares.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero parabenizar a
Deputada Elisa Costa pela atuação e pelo pronunciamento. Gostaria
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de fazer um pronunciamento muito importante em relação ao
parcelamento das dívidas do IPVA e das multas de trânsito, o qual
começará a ser feito a partir do dia 15 de julho. Trata-se de uma luta
nossa antiga. Aprovamos uma emenda no final do ano passado, a
qual foi sancionada pelo Governador, e, a partir de 1 2 de janeiro, já era
um direito do cidadão. Mas passaram janeiro, fevereiro, março, abril, e
nada.

No dia 25 de abril, procurei o Procurador-Geral do Estado, Sr.
Jarbas Soares, e entramos com uma representação contra a
Secretaria de Estado de Fazenda. A partir daí, mantivemos um
contato diário não só com a Secretaria, mas com outros órgãos do
Estado.

Depois de tanta pressão, da ação do Ministério Público, o
Governador regulamentou o parcelamento da dívida, que poderá ser
paga em até 12 vezes, desde que nenhuma parcela seja inferior a
R$99,00.

Aquele cidadão que quiser parcelar a dívida poderá solicitar o
requerimento do parcelamento do IPVA, que já está disponível na
internet. O endereço do 'site" é: www.fazenda.mg.gov.br . A partir do
dia 15 de julho, ele deve procurar a Receita Estadual da cidade onde
mora ou se estiver inscrito em dívida ativa, a Advocacia-Regional do
Estado.

Também gostaria de dizer que esse projeto beneficiará mais de 800
mil proprietários de veículos que estão com o IPVA em atraso,
somando 23% de toda a frota do Estado, ou seja, mais de 3 milhões
de veículos. Isso aumentará a arrecadação do Estado.

Fico muito feliz em fazer este pronunciamento. Foi uma novela, uma
grande briga na tribuna, e agora o parcelamento do IPVA é uma
realidade. Então, para quem tem dívidas de IPVA e multas de trânsito
até 30/9/2005, elas poderão ser parceladas em até 12 vezes.

Mais uma vez, parabenizo a Deputada Elisa Costa. Estou muito feliz
em ter conseguido a sensibilidade do Governador para assinar o
decreto, regulamentando o parcelamento do IPVA.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado. Gostaria de dizer que
o convênio com a Fundação do Banco do Brasil é de R$430.000,00,
para possibilitar o Centro de Informação, Apoio, Integração e
Reintegração Social dos nossos emigrantes de Governador Valadares
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e de todo o Rio Doce, para uma melhor qualidade de vida e,
principalmente, para que tenhamos no futuro condições para que
nossa população permaneça em nossa região e em nosso Município.
Muito obrigada.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2' Parte da reunião,
com a 1 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 2 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação da Proposta de Emenda à Constituição n
9712006, da Deputada Maria Tereza [ara e outros, à Proposta de
Emenda à Constituição n2 15/2003, do Deputado Doutor Viana e
outros, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 20 de junho de 2006.
Rogério Correia, 22-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 2 9, os
Requerimentos ns 6.691 e 6.692/2006, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na
142 Reunião Ordinária, em 14/6/2006, dos Projetos de Lei n9s
3.154/2006, do Deputado Sebastião Helvécio, 3.174/2006, da
Deputada Maria Tereza [ara, 3.191/2006, do Deputado Domingos
Sávio, e 3.207/2006, da Deputada Maria Olívia (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Gomes e

outros, em que solicitam a convocação de reunião especial para
homenagear o Grupo Pitágoras de Ensino pelo transcurso de seus 40
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anos de fundação. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n2 395/2003. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei n Q 395/2003, do Deputado João Leite, o Projeto de
Lei n 9 34/2003, do Deputado Leonardo Moreira, passa a tramitar nos
termos da Decisão Normativa da Presidência n 12. Assim sendo, a
Presidência encaminha a matéria à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia, para parecer, nos termos do art. 188, c/c art. 102, do
Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução n 2s 2.888/2005, da Comissão de Política Agropecuária,
que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica, 2.92312006, da Comissão de Política Agropecuária, que
aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica, 3.226/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que
ratifica o Regime Especial de Tributação n 9 2712006, concedido à
Empresa Frigorífico Tradição Ltda., 3.22712006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
& 30/2006, concedido à Empresa Frigorífico Pontenovense Ltda.,
3.228/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 31/2006, concedido à Empresa
Dagranja Agroindustrial Ltda., 3.27712006, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
n2 33/2006, nos termos do art. 72 da Lei n° 15.292, de 2004,
3.314/2006, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n 2 3612006, nos termos do art. 72 da
Lei n2 15.292, de 2004, 3.31512006, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação n 2 35/2006,
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nos termos do art. 7Q da Lei flQ 15.292, de 2004 (A promulgação.),
do Projeto de Lei Complementar n 9 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 n2
65/2003, e dos Projetos de Lei n 9s 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, e
2.91612006, 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 -
lpsemg -, cria cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas na administração direta do Poder Executivo, e dá outras
providências (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

em que solicita seja encaminhado ofício à Administradora Exacta
pedindo cópia das atas de todas as reuniões por ela realizadas nos
condomínios por ela administrados do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR - no Município de Contagem, desde o inicio de sua
contratação pela Caixa Econômica Federal para administrar tais
empreendimentos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea-MG -, requerendo a elaboração de
laudo técnico nos Condomínios Residenciais do Programa de
Arrendamento Habitacional - PAR - no Município de Contagem. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que
solicitam a constituição de comissão especial para proceder a estudos
relacionados aos reflexos na economia mineira das importações de
produtos chineses. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

LA
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja o

Projeto de Lei n 2 1.596/2004 distribuído, em 2 9 turno, à Comissão de
Defesa do Consumidor. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento & 6.629/2006, da Comissão Especial dos Centros de
Convenções, Feiras e Exposições em que solicita ao Presidente da
Codemig o envio a esta Casa de cópias do Protocolo de Intenções ou
de documento que normatizou a doação de imóvel à Codemig para
regularização da obra do Centro Regional de Convenções e
Exposições - Conex - em Juiz de Fora, e dos pareceres resultantes de
visitas técnicas realizadas por sua diretoria ou por seus funcionários.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero aproveitar o

momento para comunicar duas ações importantes do Presidente Lula.
Uma se refere ao Viaduto Vila Rica, o famoso Viaduto das Almas. O
DNIT já está com a licitação desse viaduto pronta e assinará contrato
com a empresa M. Martins para o início da construção do novo
Viaduto das Almas. Há cerca de três décadas, outros Presidentes
prometeram a construção do novo Viaduto das Almas, mas, até agora,
nunca o tinham feito.

Agora, com a decisão do Presidente Lula, estão disponíveis, para o
orçamento deste ano, R$12.000.000,00 suficientes para iniciar as
obras e avançar bastante no ano de 2006. No próximo ano, com o
orçamento de 2007, esperamos a conclusão dessa obra tão
importante para os motoristas que trafegam pela BR-040. Com
satisfação, recebemos essa notícia do DNIT, por meio do Dr.
Sebastião, Diretor-Geral do DER-MG. Esse projeto foi construído ao
longo dos últimos anos, mas teve decisão fundamental do Presidente
Lula.Sr. Presidente, durante o nosso mandato lutamos muito por outra
ação. Refiro-me à restauração da BR-040, do trevo de Ouro Preto até

Wk



Ressaquiriha. A BR-040 apresenta fluxo de veículos muito maior do 
938

que o da BR-381, apesar de esta estar duplicada. Especialmente de
Belo Horizonte a Lafaiete, trecho que também apresenta grande fluxo
de veículos, não há duplicação da rodovia e muito menos
manutenção, e, quando esta ocorre, é precária.

Por meio de um trabalho com o Deputado César Medeiros,
pleiteamos, há 30 dias, ao Dr. Ederaldcj, Superintendente de Infra-
Estrutura Terrestre do DNIT, a restauração dessa rodovia e a melhoria
de alguns pontos importantes. Tivemos hoje o resultado dessa
conversa.

O projeto dessa restauração já está pronto e se encontra no DNIT
em fase de aprovação. Teremos uma restauração total da estrada.
Haverá trevos em dois níveis, como, por exemplo, daquele trevo de
São João dei-Rei, da BR-040, que vai para São João dei-Rei e passa
por Resende Costa e Lagoa Dourada.

Mais à frente, há outro trevo extremamente perigoso, local em que já
morreram muitos motoristas e pessoas vítimas de acidente de trânsito.
Em Carandaí, no segundo trevo de quem vai de Belo Horizonte para
Barbacena, haverá também um trevo em dois níveis. E um projeto
fundamenta: para todas as cidades da região, do entorno e para as
pessoas que por ali passam em viagem. Esse projeto está pronto em
fase de aprovação pelo DNIT e, em breve, irá a licitação.

Sr. Presidente, essa notícia da construção do novo viaduto Vila Rica
é extremamente importante. Ele está com os dias contados e
possivelmente sua construção se iniciará em meados de julho.

A restauração do trecho de Ouro Preto a IRessaquinha, cuja licitação
será feita em breve, possivelmente terá início, em princípio, até
meados de agosto. Atenderá a uma reivindicação da população
daquela região, bem como ás necessidades de segurança dos
motoristas. Portanto, é mais uma decisão do Presidente Lula que
beneficia o nosso Estado. 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 logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
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reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATADA 11 @ REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4 ê SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6/6/2006
As 141h45min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros

as Deputadas Elisa Costa e Jô Moraes e o Deputado Alencar da
Silveira Jr., membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Ana Maria. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a 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. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns 3.240, 3.241, 3.242,
3.247, 3.249, 3.257 e 3.26212006, em turno único (Deputada Jô
Moraes); 3.182/2006, em I Q turno (Deputado Gustavo Valadares) e
3.212, 3.229, 3.237, 3.243, 3.244 e 3.246/2006, em turno único
(Deputada Elisa Costa). A Presidência interrompe a 1 2 Parte da
reunião para ouvir os Srs. Marcus Vinícius da Costa Villarim, Diretor
de Articulação Governamental da Saip do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Valcy Lopes Garcia,
Gerente Regional do Banco do Brasil/ Norte de Minas; Maria Zulmira
Galvão da Silva, Técnica Superintendente do Trabalho e Renda da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Esportes -
Sedese -; Norma Valentina de Almeida, Chefe da Divisão de
Atendimento e Orientação ao Trabalhador da DRT-MG, e a Vereadora
Fátima Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra a Deputada Elisa Costa, autora do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo
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após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e dos demais presentes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Elisa Costa - Jô Moraes.

ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 6/6/2006
As 1 Sh45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria OUvia e Maria Tereza Lara e o Deputado Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema 'Lei da
Desospitalização e suas conseqüências" e o subtema "Pessoas
contempladas pela Lei da Desospitalização: resultados reais da
aplicação da lei". A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para
ouvir as Sras. Maria Tereza Granha Nogueira, psicóloga da
Coordenação de Saúde Mental, representando a Sra. Rosimeire
Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de
Saúde de Belo Horizonte; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente
da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -;
Maria Eugênia Mascarenhas, Diretora do Hospital Galba Veloso; Ana
Ivanete dos Santos, Procuradora de Justiça da Coordenação de
Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência Mental, do
Ministério Público; Marta Elizabeth de Souza, Coordenadora do
Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde; Ana Regina de
Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação;
e Rosilene Miranda Barroso da Cruz, Coordenadora Técnica do
Juizado Especial da Infância e da Juventude, representando o Sr.
Marcos Flávio Lucas Padula, Juiz de Direito titular do Juizado Especial
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da Infância e da Juventude; e os Srs. Domingos Sávio Lage
Guerra, Diretor do Instituto Raul Soares; Flavio Lúcio Assis Moreira,
Assistente de Atividade de Saúde da Coordenação de Assistência à
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência - CAAPPD - da Secretaria
de Saúde; Mark Napoli Costa, representante do Fórum Mineiro de
Saúde Mental; e Hélio Lauar de Barros, Diretor da Central Psíquica e
Diretor Técnico Assistencial do Hospital de Ensino Instituto Raul
Soares, 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 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 tavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 5 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 7/6/2006
Às 9h1ømin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia (substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da
Liderança do BPSP) e os Deputados Fahim Sawan, Dinis Pinheiro,
Ricardo Duarte 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 Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 Q turno, do Projeto
de Lei n 9 3.189/2006 na forma do vencido no 1 2 turno (relator:
Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão solicitando que seja encaminhado ao
Presidente do lpsemg pedido urgente de informação acerca da
situação de inadimplemento desse Instituto junto ao Hospital São
Vicente de Paulo, hospital-referência da microrregião do Município de
Aguas Formosas, que tem gerado grave quadro de descobertura
médica para os servidores estaduais da região. 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, 20 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio -

Ricardo Duarte - João Leite.
ATA DA 13 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 7/6/2006

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Cecilia 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
matéria constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da
comissão. Passa-se à 2 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n 9 6.647/2006. Passa-se à 3 2 Fase da 2
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Paulo Cesar em que solicita reunião
conjunta de audiência pública, desta Comissão com a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, na cidade de Nova Ponte, para
se debater a Portaria IEF n2 39, de 15/4/2003, que dispõe sobre a
regulamentação da pesca nos reservatórios das UEHs de Nova Ponte
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e Miranda e seus afluentes no Estado de Minas Gerais, com
convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Carlos Gomes.
ATA DA 22 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 12/6/2006
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonardo Quintão e Roberto Carvalho, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonardo
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Roberto Carvalho, 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 à realização de debate público sobre o tema
"Planejando a Região Metropolitana de BEl: estrutura,
desenvolvimento econômico e transporte". Registra-se a presença da
Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e dos Srs. Júlio Ribeiro Pires, Secretário
Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, representando
o Sr. Fernando Damata Pimentel, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte; Alexandre Guimarães, Assessor da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão; Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Rogério
Cezar de Matos Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa,
representando o Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Presidente da
Granbel; Benício de Assis Araújo, Consultor de Planejamento Urbano;
Enrico Novara, Consultor do Banco Mundial; Paulo Bastos, Consultor
e Analista de Sistema Viário; João Afonso Baeta, representando o Sr.
José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Ricardo
Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS; Mauro Borges
Lemos, Secretário Executivo da Associação Nacional de Centros de
Pós-Graduação em Economia e do Centro de Desenvolvimento e
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Planejamento Regional - Cedeplar -; José Moreira de Souza,
Pesquisador da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; Iton
Reis, Prefeito Municipal de Baldim; Waldinei Gonçalves, Prefeito
Municipal de Rio Acima e Vice-Presidente da Granbel; Carlos Alberto
de Sousa, representando o Sr. Djalma Morais, Presidente da Cemig;
Ademar José da Silva, Prefeito Municipal de Vespasiano; Sérgio Luiz
de Freitas, Prefeito Municipal de Sabará; os quais são convidados a
tomar assento à mesa. Proferem discursos os Deputados Leonardo
Quintão, Rogério Correia e Roberto Carvalho, este último autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, o Sr. Presidente, Deputado Leonardo Quintão,
passa a palavra à Sra. Renata Maria Paes de Vilhena e aos Srs.
Manoel da Silva Costa Júnior, Júlio Ribeiro Pires e Rogério Cezar de
Matos Avelar, para que façam suas exposições. Logo após, passa-se
ao Painel 1 com o tema "Estrutura e Planejamento", momento em que
o Presidente passa a palavra aos Srs. Benício Assis Araújo e Enrico
Novara, para que façam suas exposições. A seguir, passa-se ao
Painel II com o tema 'Transporte" momento em que a Presidência
passa a palavra aos Srs. Paulo Bastos, João Afonso Baeta e Ricardo
Mendanha Ladeira, para que façam suas exposições. A seguir, passa-
se ao Painel III com o tema "Desenvolvimento Econômico", momento
em que o Presidente passa a palavra aos Srs. Mauro Borges Lemos e
José Moreira de Souza, 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, 20 de junho de 2006.
Leonardo Quintão, Presidente - Edson Rezende - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 169 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15?
LEGISLATURA, EM 14/6/2006

As 9h5min, comparecem no Auditório da Associação Comercial e
Industrial de Itapecerica o Deputado Durval Angelo, membro da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a audiência pública se destina a obter
esclarecimentos sobre a morte de Tiago Rodrigues de Jesus, ocorrida
no dia 13/5/2005, em Itapecerica, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios de Juscilene Marques de Oliveira
Ferreira, em que relata fatos sobre a morte de sua filha ocorrida no
Hospital de Pompéu e solicita ajuda desta Comissão; dos Srs. Mário
Parreiras de Faria, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais
substituto, publicado no Diário do Legislativo" de 8/6/2006. A
Presidência dá ciência aos presentes do relatório da visita realizada
no dia 91512006 pela Comissão aos conjuntos habitacionais Três
Barras, Jacarandá, Santo Expedito, Fonte Grande e Capricórnio, em
Contagem. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n
2.97212006, no l turno, cuja relatoria avocou a si. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir os Srs. Alvaro Teodoro da
Silva, Delegado de Polícia de Itapecerica; l - Ten. Eisenhower
Guerck Austríaco, do quartel da PMMG de Itapecerica; Carlos José e
Silva Fortes, Promotor de Justiça da Comarca de Itapecerica; e as
Sras. Ana Maria Meio Oliveira, Diomar Rodrigues de Jesus e Jane
Maria de Oliveira, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Paulo Cesar.

ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 14/6/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Bisa Costa e os Deputados Dilzon Meio, José Henrique, Sebastião
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Helvécio e Doutor Ronaldo (substituindo este ao Deputado
Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no "Diário do
Legislativo" de 10/6/2006: ofícios das Sras. Maria Coeh Simões Pires,
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte; Maria
Albanita Roberta de Lima, Subsecretária do Trabalho e Assistência
Social e Gleiva Ferreira de Mello, Presidente da Câmara Municipal de
Fruta], e dos Srs. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de
Negócios, Max Fernandes dos Santos, Gerente de Mercado e Aimir
Márcio Gabriel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, da
Caixa Econômica Federal, O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei &s 2.574/2005 e 2.979/2006 (Deputado
Sebastião Helvécio); 3.168/2006 e 2.581/2005 (Deputado Dilzon
Meio); 2.981/2006 (Deputado José Henrique); 2.69612005 (Deputado
Luiz Humberto Carneiro) e 3.280/2006 (Deputado Jayro Lessa), no 2
turno; 3.252/2006 (Deputado Dilzon Meio); 2.088/2005 e 3.253/2006
(Deputado Domingos Sávio); 3.254/2006 e 3.280/2006 (Deputado
José Henrique); 3.204/2006 e 3.055/2006 (Deputado Jayro Lessa);
2.979/2006 e 3.188/2006 (Deputado Sebastião Helvécio); 16112003
(Deputada Fusa Costa); 2.130/2005 (sobre emenda) e 2.625;2005
(Deputado Luiz Humberto Carneiro), no 12 turno; 3.350/2006
(Deputado Sebastião Heivécio); 3.351/2006 (Deputado Domingos
Sávio); 3.352/2006 (Deputado Dilzon Meio); Mensagens n 2s 594 e
596/2006 (Deputado José Henrique); 595/2006 (Deputado Dilzon
Meio); 597/2006 (Deputado Sebastião Helvécio); 598/2006 (Deputado
Luiz Humberto Carneiro) e 599/2006 (Deputado Jayro Lessa), em
turno único. O Deputado Doutor Ronaldo se retira da reunião. Passa-
se à 1 1 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 Q turno, dos Projetos de Lei
n 2s 2.69612005 na forma do vencido no 1 2 turno (relator: Deputado
José Henrique, em virtude de redistribuição) e 2.979/2006 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e pela aprovação, no 1 2 turno, do

Projeto de Lei n 2 2.998/2006 na forma do Substitutivo n 9 2 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). São também aprovados os pareceres
em turno único, que concluem pela aprovação da matéria por meio de
projeto de resolução originados das Mensagens n 2s 596 e 59612006
(relator: Deputado José Henrique); 595/2006 (relator: Deputado Dilzon
Meio); 59712006 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 598 e
599/2006 (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de
redistribuição). O parecer da relatora, Deputada Elisa Costa, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n Q 161/2003 na forma do

Substitutivo n 2 2, no 1 2 turno, teve a sua votação adiada, atendendo-
se a requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, aprovado pela
Comissão. O Projeto de Lei Complementar & 7112005 e o Projeto de
Lei n2 3.333/2006 SO retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressuposto 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, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 159 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA,

EM 14/6/2006
Às 141h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Djalma Diniz e Doutor Ronaldo (substituindo este à
Deputada Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matérica



948
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Resolução ns 2.888/2005 e 2.923, 3.226 a 3.228, 3.277,
3.314 e 3.315/2006; Projetos de Lei n 2s 1.987/2004, 2.342/2005,
2.916/2006, 1.903 e 2.013/2004, 2.458, 2.743, 2.802, 2.806, 2.821,
2.838 e 2.850/2005, 2.951, 2.964. 2.986, 2.991, 3.022, 3.024, 3.032,
3.049, 3.051, 3.062, 3.064, 3.069 e 3.070/2006 (Deputado Djalma
Diniz): 3.072, 3.075, 3.076, 3.078, 3.080, 3.082, 3.089, 3.095, 3.098,
3.111 a3.113, 3.116, 3.119, 3.120, 3.146, 3.152, 3.156 a3.159, 3.162,
3.164, 3.180, 3.184 a 3.186, 3.196, 3.208 a 3.210 e 3.220/2006
(Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 1 Fase da 2 2 Farte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de
Redação Final dos Projetos de Resolução n 2s 2.888/2005, 2.923,
3.226 a 3.228, 3.277, 3.314 e 3.315/2006 e dos Projetos de Lei ns
1.987/2004, 2.342/2005 e 2.916/2006 (relator: Deputado Djalma
Diniz). Passa-se à 24 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 1.903 e 2.01312004, 2.458, 2.743, 2.802, 2.806,
2.821, 2.838, 2.850/2005, 2.951, 2.964. 2.986, 2.991, 3.022, 3.024,
3.032, 3.049, 3.051, 3.062, 3.064, 3.069 e 3.07012006 (relator:
Deputado Djalma Diniz); 3.072, 3.075, 3.076, 3.078, 3.080, 3.082,
3.089, 3.095, 3.098, 3.111 a 3.113, 3.116, 3.119, 3.120, 3.146, 3.152,
3.156 a 3.159, 3.162, 3.164, 3.180, 3.184 a 3.186, 3.196, 3.208 a
3.210 e 3.220/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). 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, 20 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Ronaldo -

Maria Olívia.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 42 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 20/6/2006



1 11

949
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
Projeto de Lei n 2 3.374/2006, do Governador do Estado, que
acrescenta dispositivo à Lei n 9 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação
de empresas subsidiárias da Copasa, e a analisar o plano de
aproveitamento econômico elaborado pela Copasa para a exploração
comercial das águas minerais das cidades de Araxá, Cambuquira,
Caxambu e Lambari. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei n1 3.278/2006, em turno único, para o qual designou relator o
Deputado Doutor Ronaldo. A Presidência interrompe a P Parte da
reunião para ouvir os Srs. Marco Aurélio Vasconcelos, Procurador-
Geral da Copasa; Eugênio de Lima e Silva, Coordenador das Aguas
Minerais da Copasa; Cláudio César Dotti, Coordenador de Projetos
Especiais da Copasa; Elias Hadad, Coordenador do Projeto "Vida no
Vale"; Juarez Panisset, Superintendente de Planejamento da Copasa;
José Antônio Menezes de Paiva, Geólogo do DNPM; Marial Cândido
Murta, Vereador à Câmara Municipal de Cambuquira; Marília Beirão
de Noronha, Presidente da ONG Nova Cambuquira; Maria do Carmo
Santos Pinto, Presidente da ONO Nova Baden, de Lambari, e Maria
Antônia Muniz Barreto, Presidente da Associação dos Amigos do
Parque das Aguas - Ampara -, de Caxambu, 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 nas notas taquigráficas. A seguir, a
Presidência recebe o Ofício n 2 19/2006 da Sociedade Civil Organizada
do Circuito das Aguas, em que solicita providências e informações à
Assembléia Legislativa, à Copasa e ao DNPM relativas às
modificações introduzidas na Lei n Q 6.084, de 1973, pelo Projeto de
Lei n2 3.374/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 11? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE -
SEGURANÇA PÚBLICA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15? LEGISLATURA, EM 20/6/2006
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Sargento Rodrigues e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Célio
Moreira e Rogério Correia. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a aplicação e a regulamentação da Lei n 2 15.432. A
Presidência interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir às Sras.
Cristina CoeIIi Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida; Jacqueline de Oliveira Ferraz,
Delegada, representando o Sr. Antônio Carlos Corrêa de Faria, Chefe
do Departameno de Investigação da Polícia Civil; Simone Helena
Rodrigues e Denise Célia de Freitas, mãe e tia do menino Dougias,
desaparecido; Shiriene da Silva, filha de Olga Valentina de Jesus,
desaparecida; Nilza Balsa Gris, mãe de Cláudio Mércio Balsa Gris,
desaparecido; Vânia Froes, mãe de Saulo Froes, desaparecido; LiIian
Aparecida Eugênio, mãe de Rodrigo Efigênio Gonçalves,
desaparecido; Terezinha Ribeiro de Meio, mãe de João de Meio Jr.,
desaparecido; e os Srs. Major PM Armando Leonardo Silva,
representando o Cel. PM Eduardo Mendes, Chefe do Estado-Maior da
PMMG; Rodrigo Barreto de Lucena, Gerente-Geral de Rádio e
Televisão desta Casa, e Rivaldo de Freitas Ferreira, pai do menino
Douglas, desaparecido, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
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ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°89/2005, EM 25/4/2006
As 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Biel Rocha e Sebastião Costa, 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 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. Passa-se à
14 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, ó aprovado, o parecer pela
aprovação, no 1 2 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2
89/2005 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordiária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Sebastião Costa - Biel Rocha.

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

3.017/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Manos Fernandes, o Projeto de Lei n9

3.017/2006 visa declarar de utilidade pública a Federação Mineira de
Kung-Fu Wushu, com sede no Município de Itajubá.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 2003, possui por finalidade a

difusão da prática das artes marciais chinesas, especialmente as
modalidades Wushu moderno e Wushu tradicional, em caráter
amadorista ou profissional.

Na consecução de seus objetivos, organiza campeonatos em âmbito
municipal, regional e estadual, com o intuito de aprimorar o nível
técnico dos atletas e de promover maior entrosamento entre seus
associados.

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 3.017/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.214/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n2
3.214/2006 visa declarar de utilidade pública a Caixa Escolar Irmã
Raimunda Marques, com sede no Município de Curvelo.

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 1977, possui como finalidade

primordial congregar iniciativas que contribuam para o funcionamento
mais eficiente e criativo da Escola Estadual Irmã Raimunda Marques.

Na consecução de seus objetivos, presta assistência aos alunos
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carentes, fornecendo-lhes alimentação, material escolar, incluindo-
se livros didáticos, vestuário e auxílio para transporte; promove em
caráter complementar e subsidiário a melhoria qualitativa do ensino;
colabora na execução de uma política de concepção da escola como
agência comunitária em seu sentido mais amplo.

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

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

n 9 3.214/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.229/2006

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 Instituto Brasileiro de Direito de
Família - IBDFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O referido Instituto tem como objetivo a promoção, em caráter

interdisciplinar, de estudos, pesquisas e debates sobre as relações de
família e as normas que regulam as sucessões. Tem como prioridade
a informação e a conscientização dos cidadãos sobre as
responsabilidades de que a família é depositária. Atua no Brasil e no
exterior, procurando representar nossos avanços no processo de
constituição da família e nos seus desdobramentos políticos,
científicos e socioeconômicOs, mantendo intercâmbio com
associações congêneres nacionais e internacionais.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
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3.229/2006, em turno único.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Fusa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
3.237/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Lions Clube de Carmo do
Paranaíba Maurício Rios, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

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 Lions Clube de Carmo do Paranaíba Maurício Rios faz jus ao

respeito da sociedade por cumprir as diretrizes que caracterizam os
Lions de todo o País.

Liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço são
sintetizados num só compromisso: servir.

Seus objetivos são claros: fomento ao espírito de solidariedade e
compreensão entre os povos; incentivo aos princípios do bom governo
e da boa cidadania: união de clubes por meio de valores comuns e
compreensão recíproca: estímulo aos homens interessados em servir
às suas comunidades de maneira desinteressada.

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

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

3.237/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Fusa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.244/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos do Crespo - Acac -, com sede no Município de Carandaí.

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 promoção da

assistência social por meio da proteção a crianças, idosos e gestantes
sem recursos, dedicando particular atenção aos assistidos em
condição de risco, aos quais assegura segurança alimentar e
nutricional.

Na busca de proporcionar melhores condições de vida à coletividade
do Bairro Crespo, forma mutirões para reformar ou construir
habitações e firma parcerias, com a iniciativa privada e com o poder
público, que possam contribuir para o desenvolvimento dos moradores
do lugar.

Protege o meio ambiente e o patrimônio histórico e artístico por meio
de ações que refletem o avanço cultural dos associados.

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

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

3.244/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006-
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.245/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município de
Três Corações.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

rs



956
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa tem como finalidade a proteção e a prestação

de serviços assistenciais aos moradores de Três Corações.
Tem atuado para o desenvolvimento da segurança alimentar e pela

inserção social dos seus assistidos, fornecendo-lhes suporte moral,
atendimento médico e psicológico.

Mantém parcerias com outras instituições assistenciais, culturais e
educativas que ajudem a concretizar seus objetivos e, ao lado do
poder público, em particular, promove ações que possibilitam a
obtenção de recursos e orientação técnica.

Completando seu trabalho, envida esforços para recuperar
dependentes químicos.

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

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

3.245/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Doutor Ronaldo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.255/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.255/2006,
que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Fundo de Equalização do Estado de Minas
Gerais e do Fundo Estadual de Cultura - FEC -, foi encaminhado a
esta Casa por meio da Mensagem n 2 57612006.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 4/5/2006, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 22 do art. 204 do Regimento
Interno, o prazo para apresentação de emendas é de 20 dias. No
prazo regimental, foi apresentada a Emenda n 2 1, de autoria da
Deputada Maria Tereza Lara.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder
Executivo a abrir os seguintes créditos especiais: em favor do Fundo
de Equalização do Estado de Minas Gerais, até o limite de
R$26.000.000,00, com o objetivo de financiar programas de
importância estratégica para a expansão ou a modernização das
cadeias produtivas ou de suas aglomerações produtivas locais; em
favor do Fundo Estadual de Cultura, até o limite de R$10.400.000,00,
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento cultural do Estado.

Inicialmente, cabe informar que os créditos especiais, de acordo
com a Lei Federal n Q 4.320, de 1964, são aqueles destinados a
despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Os créditos especiais que se pretende sejam autorizados fazem-se
necessários em decorrência de leis editadas em data posterior à
aprovação do Orçamento por esta Casa. O Fundo Estadual de Cultura
foi criado pela Lei n 2 15.975, de 12/1/2006, e o Fundo de Equahzação
do Estado de Minas Gerais pela Lei flQ 15.980, de 13/1/2006. Destarte,
não houve a previsão de dotação orçamentária para as unidades
orçamentárias recém-criadas.

Ainda de acordo com a Lei Federal & 4.320, os créditos especiais
serão autorizados por lei e abertos por decreto. Além disso, sua
abertura depende da existência de recursos e será precedida de
exposição justificativa.

Entre os recursos que podem ser utilizados para a abertura dos
créditos especiais, encontram-se os provenientes do excesso de
arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias, nos termos do § l Q do art. 43 da referida lei federal.

Para a abertura do crédito destinado ao Fundo de Equalização, o
projeto indica que serão utilizados recursos provenientes da anulação
de parte da dotação orçamentária destinada à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico - Sede -, na Atividade 1.115 -
Equalização de Taxa de Financiamento para Atração de Empresas
para os Arranjos Produtivos Locais - APLS, integrante do Programa
Estruturador 540 - Arranjos Produtivos Locais. No orçamento fiscal
para o exercício de 2006, estão alocados nessa dotação recursos da
ordem de R$38.821.048,00.

Para a abertura do crédito destinado ao Fundo Estadual de Cultura,
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o projeto indica que serão utilizados os seguintes recursos:
excesso de arrecadação de recursos ordinários, no valor de
R$5.000.000,00; retornos de financiamentos concedidos pelo Fundo
de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - Fundese, em cumprimento do disposto no inciso 1 do art. 4
da referida lei que criou o Fundo Estadual de Cultura, no valor de
R$5.400.000,00.

Um outro aspecto a ser mencionado é o fato de que os fundos são
unidades orçamentárias; portanto, a sua criação e a abertura dos
respectivos créditos especiais implicam introduzir unidades
orçamentárias no Orçamento do Estado. Por conseguinte, tendo-se
em vista a necessidade de compatibilização entre o Orçamento e o
Plano Plurianual de Ação Governamental, mister se faz a alteração no
PPAG visando à inclusão das novas unidades orçamentárias.

Por esse motivo, apresentamos emenda ao projeto com vistas a
autorizar o Executivo a proceder às alterações necessárias no PPAG,
decorrentes da implementação do Fundo Estadual de Cultura. Quanto
ao Fundo de Equalização, a lei de revisão do PPAG - Lei 15.974, de
12/1/2006, já autoriza, em seu art. 6, tal compatibilização.

A Emenda n 2 1 apresentada visa a destinar R$102.000,00 à Rede
SOS Racismo de Minas Gerais, entidade que presta assistência social
e jurídica às vítimas de discriminação racial.

Em que pese ao cunho social da emenda proposta, trata-se de
matéria estranha ao objeto do crédito especial proposto. Há
entendimento pacífico de que nos projetos sobre créditos adicionais,
de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, a intervenção do
Legislativo se atenha à matéria apresentada. Ademais, em analogia à
apresentação de emendas ao Orçamento, há que indicar os
correspondentes recursos a serem anulados. Por esses motivos,
deixamos de acatar a emenda. Entendemos, outrossim, que a forma
adequada de discussão dessa matéria seria por meio da
apresentação de emenda ao projeto de Lei do Orçamento, que é lei
alocativa, a ser encaminhado a esta Casa até 30/9/2006.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2

3.255/2006, em turno único, com a Emenda n 2 2, a seguir redigida, e
pela rejeição da Emenda n Q 1.
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Emenda n 9 2

Acrescente-se o seguinte art. 2, renumerando-se o atual art. 2 2 para
art. 3.

"Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no
PPAG 2004-2007, as alterações decorrentes da criação da unidade
orçamentária 'Fundo Estadual de Cultura".".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - José Henrique - Fahim

Sawan - Sebastião Helvécio - Bisa Costa - Luiz Humberto Carneiro -
Di!zon Meio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.257/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Criança
Esperança, com sede no Município de Betim.

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

Fundamentação
A entidade em causa tem por objetivo o atendimento a crianças de

quatro meses a seis anos, propiciando-lhes educação, segurança
alimentar, saúde e acesso à cultura, bem como o desenvolvimento de
atividades esportivas e de lazer.

Busca a consolidação da cidadania orientada pelos princípios de
igualdade, liberdade e solidariedade e participa, com o poder público,
da elaboração e da aplicação de políticas públicas que facilitem a
proteção da criança e de sua família e que lhes assegurem direitos e
oportunidades de alcançar bens socioculturais.

Além disso, promove intercâmbios, pesquisas, publicações,
reuniões, círculos de estudos, conferências, debates e cursos, com os
quais afere o resultado de sua ação e adquire novos conhecimentos.

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

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

3.257/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.267/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa dar a denominação de Escola Estadual Maria da Conceição
Chaves à Escola Estadual Lapinha dos Gamas, localizada no povoado
de Mato Verde, no Município de Coração de Jesus.

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

Fundamentação
O nome de Maria da Conceição Chaves foi indicado pelo colegiado

da Escola Estadual Lapinha dos Gamas, em reunião realizada em
312/2006, que homologou, por unanimidade dos votos de seus
membros, a denominação para a referida unidade de ensino.

Cidadã exemplar, a homenageada prestou relevantes serviços à
comunidade de Mato Verde. Era sempre muito prestativa e teve
grande participação na educação das crianças da localidade por meio
de seus ensinamentos e de sua conduta ilibada.

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a
homenagem que lhe está sendo concedida.

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

n Q 3.267/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.268/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n2

3.268/2006 visa dar a denominação de Escola Estadual Maria Pereira
de Araújo à escola estadual localizada no Distrito de Justinópolis,
Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo

colegiado da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio
situada na Rua Dezessete, n g 22, Bairro Jardim São Judas Tadeu -
Justinópolis, no Município de Ribeirão das Neves, o qual, em reunião
realizada no dia 24/1/2006, homologou pela unanimidade dos votos de
seus membros a indicação do nome de Maria Pereira Araújo para
denominar aquela unidade de ensino.

A homenageada nasceu em 1916 e, adulta, teve sua vida marcada
por relevantes serviços prestados em sua comunidade, merecendo
destaque sua participação em diversas obras assistenciais voltadas à
população de baixa renda. Faleceu em 1988.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada
homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar
o referido bem público.

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

n 1 3.268/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.269/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n
3.269/2006 visa declarar de utilidade pública a Casa de Caridade São
Sebastião, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

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

Fundamentação
A Casa de Caridade São Sebastião, em funcionamento desde 1964,

presta relevantes serviços aos habitantes do Município de Morada
Nova de Minas, especialmente ao segmento mais carente.

Tem como meta principal prestar-lhes gratuitamente assistência
médica por meio de atendimento ambulatorial, distribuição de
medicamentos e intervenção cirúrgica, quando necessária.

Por visar à elevação do padrão de saúde da comunidade local,
acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

n 2 3.269/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Adalciever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.283/2006

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Antônio Pinheiro Dinis à escola
estadual situada na Avenida Prefeito João de Deus, Bairro de Jaçanã,
no Município de lbirité.

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
O propósito do Governador de denominar de Antônio Pinheiro Dinis

a referida escola estadual, localizada em Ibirité, vem ao encontro de
uma solicitação do seu colegiado, homologada por unanimidade dos
seus membros.

A homenagem contempla um homem público com extensa folha de
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serviços prestados à comunidade de lbirité. Como Vereador fez
parte da Comissão Pró-Emancipação no ano de 1958 e depois, já
como Prefeito, realizou inúmeras obras que alteram o perfil urbano da
cidade, como asfaltamentos e calçamentos de ruas, extensão da rede
elétrica e de esgotos. Foi grande incentivador das edificações na
Fazenda do Rosário, importante patrimônio histórico rural de Minas
Gerais.

Antecipando legislações futuras, aplicou 20% do Fundo de
Participação dos Municípios no ensino e na construção de escolas.
Firmou convênio com a então Companhia Nacional de Assistência ao
Educando, mantendo o fornecimento da merenda escolar, e contribuiu
para a cultura incrementando a Biblioteca Municipal Anita Cabral de
Barros, acrescentando mais de mil livros ao seu acervo.

Nascido em 1920, Antônio Pinheiro Dinis morreu em 2002, deixando
um legado que agora é registrado pela homenagem a ser feita por
meio da proposição em tela.

E merecedor, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei &
3.283/2006 em turno único.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.308/2006

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n2
3.308/2006 visa declarar de utilidade pública a Fundação de Saúde de
Montalvânia, 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, instituída em 1974, presta relevantes serviços

aos habitantes do Município de Montalvânia.
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Tem como meta primordial a criação e a manutenção de

unidades hospitalares, onde oferece assistência médico-odontológica
e ambulatorial. Com o objetivo de ampliar a sua capacidade de
atendimento, firma convênios e parcerias com entidades públicas e
privadas.

Por visar à elevação do padrão de saúde da comunidade local,
acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

n 2 3.308/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N
3.359/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei r
3.359/2006 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Santos Dumont.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade é dotada de personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua
diretoria não são remunerados e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se, ainda, que o art. 67 do seu estatuto dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere que tenha personalidade jurídica, sede e
atividades preponderantes na mesma unidade da Federação da
Associação extinta e o art. 69 determina que as funções de Diretores
e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
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recebimento de qualquer lucro, salário, bonificação ou vantagem.

Estão atendidos, portanto, os requisitas estabelecidos no art. 1 2 da
Lei n2 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.359/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 161/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n2
161/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n9
1.49112001, disciplina a criação de cães e sua condução em via
pública e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto
distribuído, preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria, na forma do Substitutivo ng 1, que apresentou. Em seguida, a
Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, opinou
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n2 2, que

apresentou.
Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria nos termos

regimentais.
Fundamentação

O projeto de lei em tela visa a estabelecer medidas de controle
sobre a criação e condução em vias públicas de cães cujas raças
possam apresentar comportamentos agressivos e potenciais riscos à
segurança da população. Trata-se de matéria já discutida nesta Casa,
por ocasião da tramitação dos Projetos de Lei n o s 37/99 e 1.491/2001,
do mesmo autor. Naquela ocasião, em audiência pública aqui
realizada, foram ouvidos representantes de diversos segmentos
sociais interessados nessa questão, entre os quais veterinários,
clubes de criadores de cães e associações de defesa dos animais.

rCkA
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De acordo com o parecer da Comissão de Segurança Pública,

que analisou o mérito da matéria, é inquestionável a importância
dessa iniciativa de lei, que se insere no âmbito da proteção da vida
humana, visando a prover a segurança e a integridade física dos
cidadãos, atendendo a um princípio constitucional republicano e a um
dever do Estado. Ressalta, ainda, que a negligência e o descaso de
proprietários de cães de raças perigosas justificam que os legisladores
ofereçam, à sociedade, regras claras sobre a propriedade responsável
desses animais, que têm provocado mutilações e mortes de pessoas.

O Substitutivo n 2 2, da Comissão de Segurança Pública, visa
preencher algumas lacunas existentes na proposta inicial quanto à
responsabilização dos proprietários de animais que não adotarem
medidas que visem à segurança das pessoas. Visando aprimorar o
projeto, apresentamos ao final de nosso parecer duas emendas. A
primeira propõe a criação do Disque-Cão, um serviço telefônico
gratuito para recebimento de denúncias de infração ao disposto na
futura lei. A segunda, altera o índice de referência para a aplicação de
multa de Ufir para a Ufemg, conforme disposto na Lei n 2 14.136, de
28/12/2001.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não encontra
óbice à sua aprovação, pois não gera despesas para os cofres
públicos. Pelo contrário, pode gerar receita, pois sujeita os
proprietários que descumprirem o disposto na futura lei às seguintes
multas: 500 Ufemgs (equivalentes a R$826,00) pela falta de registro
do cão na Secretaria de Estado de Defesa Social, 1.000 Ufemgs
(equivalentes a R$ -1.654,00) se o animal ferir alguém e 3.000 Ufemgs
(equivalentes a R$4.974,00) no caso de ocorrência de lesão corporal
grave.

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

161/2003 no l Q turno, na forma do Substitutivo n Q 2, da Comissão de
Segurança Pública, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
apresentadas.

Emenda n 9 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica criado o Disque-Cão, serviço telefônico gratuito para

recebimento de denúncia de infração ao disposto nesta lei.".
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Emenda n Q 2

Onde se lê "Utirs (Unidades Fiscais de Referência)" leia-se "Ufemgs
(Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Dilzon Meio -

Luiz Humberto Carneiro - Sebastião Helvécio (voto contrário).
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.088/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é do Deputado Ivair Nogueira e tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica,
legal na forma do Substitutivo n 2 1, que apresentou,
este órgão colegiado analisar a proposição no
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o
do Regimento Interno.

Fundamentaçãomt
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Carmópolis
de Minas, constituído de terreno com área de 3,1216ha, situado na
localidade de Graminha, doado ao Estado por aquele Município, pelo
tosse anexado à Escola Estadual Presidente Tancredo Neves.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê a cláusula de destinação do projeto de lei
que o imóvel deve ser utilizado para a construção de um conjunto
habitacional, em parceria com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que é de grande
interesse da comunidade.

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, encontrando-se de acordo
com o § 22 do art. 105 da Lei Federal n g 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

Comissão de
constitucional e

cabendo agora a
âmbito de sua
art. 102, VII, "d",
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Ressalte-se, por fim, que a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo n2 1, ao projeto, a fim de fazer adequação
da área do imóvel, excluindo a área de 6.171m 2, que foi utilizada para
a construção da Rodovia MG-270. Além disso, acrescenta cláusula de
reversão, prevendo o retorno do bem ao patrimônio do Estado, caso
não seja cumprida a finalidade estabelecida.

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

2.088/2005, no 1 ° turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Elia Costa - Luiz Humberto

Carneiro - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 2.236/2005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular o apoio a projetos sociais no Estado.

Publicada no Diário do Legislativo" de 14/4/2005, a proposição foi
preliminarmente apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n 2 1. Em seguida, a requerimento do Deputado
Paulo Piau, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que perdeu o prazo regimental para
a emissão do parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento
ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise dispõe sobre a concessão de incentivos

fiscais com o objetivo de estimular a promoção de projetos sociais no
Estado, e inova, em relação a outras legislações de incentivo, ao
exigir uma contrapartida do contribuinte. Com vistas a adequar o
projeto às normas constitucionais e legais vigentes e, com isso,
garantir eficácia na atração de recursos para o financiamento de

-J
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projetos sociais, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
o Substitutivo n Q 1. Esse substitutivo altera, ainda, a nomenclatura dos
projetos, que passam a ser idenficados como projetos
socioassistenClals, e não mais como projetos sociais, uma vez que as
ações relacionadas como passíveis de financiamento pela via do
incentivo fiscal proposto são de natureza socioassistencial.

A concepção da assistência social como direito de cidadania, de
caráter universal, foi inaugurada pela Constituição de 1988 e
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) - Lei
Federal n2 8.742, de 7/12193. A partir de então, a assistência social
passou a se organizar pelas seguintes diretrizes: descentralização
político-administrativa; participação da população, tanto na formulação
da política como no controle público de suas ações; primazia da
responsabilidade do Estado na condução da política; e matricialidade
na família.

O Conselho Nacional de Assistência Social, com vistas a conferir
efetividade aos preceitos ditados pela Constituição e pela Loas,
aprovou, em setembro de 2004, a Política Nacional de Assistência
Social - PNAS -, que estabelece os princípios, as diretrizes, os
objetivos e as ações da política socioassistencial no País. O Sistema
Unico de Assistência Social - Suas - organiza operacionalmente essa
política, tendo como referência normativa a Norma Operacional
Básica - NOB-Suas -, também aprovada pelo CNAS, em julho de
2005. Articulado como sistema, o Suas pressupõe a gestão
compartilhada e o co-financiamento da política de assistência social
pelas três esferas de governo, com clara definição das competências
técnico-políticas de cada uma dessas esferas. Além disso, o sistema
define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à
execução da política, com a normatização dos padrões dos serviços
prestados, a exigência de qualidade do atendimento, a definição de
indicadores para o monitoramento e a avaliação das ações, a
nomenclatura e estratificação dos serviços e da rede
socioassistencial.

Para tanto, os serviços socioassistenciais são categorizados em três
áreas de atuação: vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional. Entende-se por serviços de vigilância social aqueles
direcionados ao conhecimento da demanda por proteção social, ou
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seja, a produção e sistematização de informações, por meio da
construção de indicadores e de índices territorializados, relativos às
situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social. Os serviços
de proteção social são aqueles destinados à segurança de
sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. Por fim, os serviços
destinados à defesa social e institucional referem-se à garantia aos
usuários do conhecimento acerca dos direitos socioassistenciais e de
sua defesa.

A proteção social é classificada como "proteção social básica" e
'proteção social especial". Os serviços de proteção social básica
visam a prevenir situações de risco e se destinam a pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de pobreza
monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania,
fragilidade de vínculos familiares e comunitários, privações e
desvantagens resultantes do ciclo de vida ou de alguma deficiência,
entre outros. Trata-se, pois, da oferta de serviços, programas, projetos
e benefícios - continuados e eventuais -de acolhimento, convivência e
socialização, além daquelas relativas ao desenvolvimento de
potencialidades, à aquisição de competências e ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários. São exemplos de ações no campo
da proteção social básica, aquelas destinadas: à atenção integral às
famílias; à inclusão produtiva; ao enfrentamento da pobreza; à
promoção da convivência entre idosos; à proteção e à promoção dos
direitos das crianças e dos adolescentes, entre outras. A NOB-Suas
define que esses serviços sejam providos em nível local, por todos os
Municípios, por meio dos Centros de Referência de Assistência
Social - Cras -, unidades públicas básicas de assistência social, e,
ainda, por meio de entidades e organizações socioassistenciais,
articuladas em rede.

A proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em
situação de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos
violados, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento
de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras. Trata-se, portanto, da oferta de serviços,
programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social, com
ações de média e de alta complexidade. A proteção social especial de
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media complexidade destina-se às pessoas e aos grupos que
tiveram seus direitos violados, mas que ainda mantêm vínculos
familiares e comunitários, e se efetiva por meio de serviços de
orientação e apoio sociofamiliar; de habilitação e reabilitação, na
comunidade, das pessoas com deficiência; de abordagem de rua; de
cuidados domiciliares, entre outros. Já a proteção social especial de
alta complexidade destina-se àqueles com direitos violados e com
vínculos familiares e comunitários rompidos ou na iminência de se
romperem. Dessa forma, trata-se de promover a proteção integral, por
meio da institucionalização, a esses indivíduos e grupos, com
moradia, alimentação, trabalho protegido, abrigo por proteção a
situações de ameaça e de violação de direitos.

A NOB-Suas propõe que a política nacional de assistência social
seja executada de forma federativa, por meio da cooperação efetiva
entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Em face das
diferenças observadas na capacidade de financiamento e de gestão
entre os entes federados, além das profundas desigualdades de base
regional e em razão da complexidade do desenvolvimento urbano,
faz-se necessário implementar uma articulação entre os diversos
níveis de governo que contemple a cooperação e a subsidiaridade.
Para tanto, a NOS-Suas prevê competências e atribuições distintas
para os níveis local, regional e central.

Os Municípios são classificados como de pequeno porte (1 e 2),
médio porte, grande porte e metrópole. As ações de proteção social
básica são de responsabilidade de todos os Municípios. Já as ações
de proteção social especial de média e de alta complexidade devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e pelas metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

Segue o quadro "Indicadores Sociais Municipais de Minas Gerais",
com base nos dados do Censo de 2000, que organiza os 853
Municípios mineiros conforme a base territorial proposta pela NOB-
Suas.

- A tabela referente aos Indicadores Sociais Municipais de Minas
Gerais - Censo Ano 2000 foi publicada no "Diário do Legislativo" de
22.6.2006. - Fonte: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e

rs
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Esportes - Sedese -, com base nos dados do Censo 2000.

O desafio a ser cumprido pelo Estado de Minas Gerais é grande,
portanto. Os Municípios mineiros classificados como de pequeno porte
(1 e 2) representam 92,96% do total de Municípios e 46,02% da
população do Estado. A maior parte dos Municípios de pequeno porte
tem dificuldade na criação de sua rede de proteção, o que demanda a
intervenção do Estado, tanto no assessoramento técnico e financeiro
para a constituição de consórcios intermunicipais quanto na prestação
direta pela esfera estadual de serviços de proteção social básica, nos
Municípios não habilitados, e de serviços regionalizados de proteção
social especial.

De acordo com as diretrizes da descentralização e em consonância
com o pressuposto do co-financiamento, a rede de atendimento
socioassjstencial deve contar com a previsão de recursos das três
esferas de governo, em razão da co-responsabilidade que perpassa a
provisão dos serviços de proteção social.

Na nova proposta do Suas, o financiamento da proteção social
deverá ter como base os diagnósticos socioterritoriais do Sistema
Nacional de Informações de Assistência Social, considerando as
demandas e prioridades que se apresentam de forma específica e
regionalizada, de acordo com a capacidade de gestão, de
atendimento e de arrecadação de cada Município e região, bem como
os diferentes níveis de complexidade dos serviços, por meio de
pactuações e deliberações estabelecidas entre os entes federados e
os respectivos Conselhos de Assistência Social. Assim, são
constituídos pisos de financiamento dependentes do tipo de gestão
para o qual o Município esteja habilitado - gestão inicial, básica ou
plena -, com repasses fundo a fundo: do Fundo Nacional de
Assistência Social ou do Fundo Estadual de Assistência Social para
os respectivos fundos municipais.

Os Fundos de Assistência Social em todos os níveis de governo, a
exemplo do Fundo Estadual de Assistência Social, são a instância de
financiamento da política socioassistencial prevista pela NOB-Suas. A
instituição desses fundos caracteriza uma forma de gestão
transparente e racionalizadora de recursos, o que contribui para o
fortalecimento e a visibilidade da assistência social no interior da
administração pública, bem como para o controle societário de toda a

rs
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execução financeira. Conforme o disposto na NOB-Suas, a gestão
financeira "da Assistência Social se efetiva através desses fundos,

Social.' (NOB-Suas, pag. 52, grifo nosso)
O Fundo de Assistência Social é, então, a unidade orçamentária da

política de assistência social, no qual são alocados os recursos
destinados ao financiamento de todas as ações dessa política,
garantindo-se o cumprimento da diretriz de comando único e da
primazia da responsabilidade estatal.

Nesse ponto, então, o projeto em análise merece algumas
alterações, com vistas à adequação da proposta de financiamento das
ações socioassistenciais ao previsto pela NOB-Suas. Esta Casa, por
meio do acolhimento da Proposta de Ação Legislativa n Q 547/2005,
pela Comissão de Participação Popular, apresentou emenda,
aprovada, ao projeto de lei de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, compatibilizando todas as ações do Projeto
Estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas ao disposto
por essa mesma Norma Operacional Básica. Resta, então, também
fazer isso no que diz respeito à proposta de incentivo ao
financiamento de projetos socioassistenciais, alocando os recursos
obtidos por meio de renúncia fiscal, para o financiamento de projetos
socloassistenciais, ao Fundo Estadual de Assistência Social.

Conclusão
Por todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.23612005 na forma do Substitutivo n2 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N 2 2

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimulara apoio a projetos socioassistenciais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal para as

pessoas jurídicas que apoiem financeiramente a realização de
projetos socioassistenciais no Estado.

Parágrafo único - Entende-se por projeto socioassistencial aquele
empreendido por organização ou entidade não governamental de
assistência social regularmente inscrita no Conselho Estadual de
Assistência Social, que tenha por objetivo:



974
- a proteção a família, gestantes, crianças, adolescentes e

idosos;
II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança

alimentar e nutricional sustentável;
III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração

ao mercado de trabalho e da capacitação profissional;
IV - a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.
Art. 2 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- incentivador, o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que
apóie financeiramente projeto de assistência social;

II - executor, a organização ou entidade de assistência social
promotora do projeto socioassistencial.

Parágrafo único - O contribuinte incentivador apresentará
requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda acompanhado de
documento que comprove a aprovação de projeto socioassistencial
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, após análise e
referendo do Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o
caso, e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento, efetuará o
recolhimento do valor obtido após o desconto ao Fundo Estadual de
Assistência Social - Feas -, cuja movimentação ficará a cargo do
Ceas, na forma e nas condições estabelecidas na lei que instituiu o
fundo e em regulamento.

Art. 3Q - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta
lei, o executor deverá comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

- estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois
anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter prestado contas, no órgão apropriado, do último recurso que

tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou

bonificações nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios a
seus dirigentes,	conselheiros,	associados,	instituidores	oumantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição
congênere, no caso de sua dissolução.

Art. 42 -	contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à

rÀ'1
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Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apoiar financeiramente projeto socioassistencial poderá deduzir
do valor do imposto devido mensalmente até 50% (cinqüenta por
cento) do montante dos recursos aplicados no projeto, na forma e nos
limites estabelecidos por esta lei.

§ 1 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder
3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o
valor total dos recursos dedutíveis.

§ 2 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta
dias após o efetivo repasse dos recursos ao Fundo Estadual de
Assistência Social.

Art. 59 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3Q não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, os seguintes percentuais:

- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2007;
II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2008;
III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de

2009;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2010 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto

socioassistencial aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte
para receber o incentivo.

Art. 6 - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de 95%
(noventa e cinco por cento) sobre a multa e os juros de mora
incidentes sobre o débito principal, desde que apóie financeiramente
projeto socioassistencial e atenda os requisitos estabelecidos nesta
lei.

§ l - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de
Estado de Fazenda acompanhado de documento que comprove a
aprovação de projeto socioassistencial pelo Conselho Estadual de
Assistência Social e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento,
deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto, nas
seguintes condições:
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- 80% (oitenta por cento) serão recolhidos por meio de

Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estaduais;

II - 20 % (vinte por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao Fundo Estadual de Assistência Social,
cuja movimentação ficará a cargo do Conselho Estadual de
Assistência Social, na forma e nas condições estabelecidas na lei que
instituiu o fundo e em regulamento.

§ 2 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1 deste
artigo importa na confissão do débito tributário.

§ 39 - o disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 4$ - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de
quitação do débito nas condições especificadas no "caput" deste
artigo.

Art. 79 - o valor dos recursos deduzidos na forma do art. 5, bem
como o dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1 9 do art.
6, será de, no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 8 - E vedado o pagamento de salários ou de remuneração a
organizações ou entidades de assistência social com recursos
provenientes da aplicação desta lei.

Art. 99 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto socioassistencial deverá ser previamente
aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, nos termos
da Lei n 9 12.262, de 23 de julho de 1996, após análise e referendo do
Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o caso.

§ 1 - Apresentado ao Conselho Estadual de Assistência Social, o
projeto será apreciado na forma e nos prazos estabelecidos em
regulamento, para que, se aprovado, a despesa fixada seja prevista
na Lei Orçamentária do ano fiscal subseqüente.

§ 2 - O órgão responsável pela análise dos projetos estabelecerá o
limite máximo de recursos a ser concedido a cada projeto, ouvida a
Secretaria de Estado de Fazenda.
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§ 3 - A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a
aprovação de projeto para as providências cabíveis e a inclusão dos
valores do incentivo na margem de renúncia fiscal a ser estabelecida
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para o ano fiscal
subseqüente.

Art. 10 - Os recursos depositados na forma estabelecida no § 1 2 do
art. 62 terão 20% (vinte por cento) do total aplicados, obrigatoriamente,
em projetos socioassistenciais no Estado.

Art. 11 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de
qualquer esfera federativa.

Art. 12 - E vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta
lei a projetos em que seja beneficiário o próprio contribuinte
incentivador ou qualquer de seus sócios.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput' deste artigo
estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e
aos cônjuges e companheiros dos sócios.

Art. 13 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
deverá constar, obrigatoriamente, a menção do apoio institucional do
governo do Estado.

Art. 14 - O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente
os benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 6,
acrescido dos encargos previstos em lei.

Art. 15 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da assistência social terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 16- E vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de caráter socioassistencial.

Art. 17 - O executor deverá, no prazo de sessenta dias após a
execução do projeto, apresentar ao Conselho Estadual de Assistência
Social, nos termos do inciso X do art. 13 da Lei n 2 12.262, de 23 de
julho de 1996, a prestação de contas detalhadas, contendo os
recursos recebidos e os valores despendidos, de acordo com as
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normas vigentes que disciplinam a matéria.

§ lQ - O Conselho Estadual de Assistência Social deverá elaborar
parecer sobre a prestação de contas do executor em, no máximo,
quarenta e cinco dias.

§ 2 - A prestação de contas apresentada pelo executor ficará sujeita
à apreciação da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.625/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela é do Deputado Domingos Sávio e tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Passa-
Tempo, 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 Q 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
Trata a proposição em referência de autorizar o Poder Executivo a

doar à Apae de Passa-Tempo imóvel constituído de terreno urbano
edificado, com área total de 1.200,00M 2. Ressalte-se que esse bem foi
incorporado ao patrimônio do Estado em 1968 por doação do
Município de Passa-Tempo, sem ônus de qualquer espécie.

A prévia autorização legislativa para alienação de bem público é
exigência do § 21 do ai. 105 da Lei Federal & 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 determina que a movimentação
dos valores do ativo permanente, por doação, somente pode ser
realizada com a autorização explícita do Legislativo, por meio de lei
especial.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
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aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio
de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e
não acarretar repercussão na lei orçamentária.

Cabe esclarecer que o Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem por fim acolher sugestão do Poder
Executivo, que se declarou favorável à alienação, desde que tenha
por donatário o Município de Passa-Tempo. Em decorrência disso, a
destinação do bem passou a ser o desenvolvimento de serviços de
interesse social ligados aos portadores de deficiência, e a reversão ao
patrimônio do Estado ocorrerá no caso de desvirtuamento do motivo
que causou a doação.

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

2.625/2005, no 1 O turno, na forma do Substitutivo & 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Dilzon Meio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Domingos Sávio - Elisa Costa - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.80512005

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado George Hilton, tem como
objetivo garantir a publicação em braile, no âmbito do Estado, dos
editais de concursos públicos.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Foi também analisado pela
Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo & 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, XIV, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende que os editais de concursos

públicos sejam publicados também em braile, no Estado. Estabelece
ainda que será anulado o edital de concurso que não atender a essa
exigência.
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Após a Constituição de 1988, muito se tem procurado fazer pelos

portadores de deficiência, não só na esfera federal como nesta Casa,
onde se apresentam projetos voltados para eles, alguns dos quais já
se transformaram em lei. A Constituição de Minas Gerais, em seu art.
224, dirige sua atenção a esse segmento da população, impondo ao
Estado o dever de garantir-lhe condições de integração social. Tal
atenção se justifica em face do preceito constitucional de se tratar em
maneira desigual os desiguais, visando à sua inserção na sociedade e
ao pleno exercício de seus direitos sociais. O projeto de lei em análise
insere-se nesse contexto, objetivando especificamente a integração
dos deficientes visuais, ampliando seu acesso a informações
importantes.

A Comissão de Administração Pública houve por bem apresentar o
Substitutivo n Q 1, efetuando pequenas correções no projeto,
contribuindo para aperfeiçoá-lo e garantindo seu andamento normal
nesta Casa.

Conforme previsto no projeto original, o substitutivo apresentado
estabelece que o não-cumprimento das exigências levará à anulação
do edital do concurso. O art. 1 Q foi modificado, passando a determinar
o fornecimento de cópia em braile do edital somente para os
interessados, mediante solicitação. Dessa forma, não haverá ônus
excessivo com a publicação. O substitutivo estabelece ainda que a
existência do edital em braile será amplamente divulgada, inclusive
por meio da colocação de cartazes em locais públicos.

Essas foram as modificações introduzidas pelo Substitutivo n 2 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, com as quais
concordamos.

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

2.805/2005 no 1 9 turno, na forma do Substitutivo n2 1, apresentado
pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jô Moraes, relatora - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 3.012/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
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epígrafe acrescenta inciso ao art. 1 9 da Lei n Q 10.837, de 2717192,
que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona
nas agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n 2 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende acrescentar inciso ao art. 1 2 da

Lei n 2 10.837, de 1992, que dispõe sobre o atendimento prioritário às
pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários
estabelecidos no Estado, estendendo a prioridade de atendimento a
pessoas acompanhadas por crianças de colo.

A nossa Carta Maior assumiu o louvável princípio da igualdade,
determinando que se trate de maneira desigual os desiguais. E a
maneira de proteger classes sofridas, para que tenham vida digna e
se integrem na sociedade. Nesse contexto é que a proposição em
estudo está inserida. A Lei Federal n Q 10.048, de 2000, determina o
merecido tratamento preferencial a determinadas classes de pessoas.
Trata-se da instrumentalização do princípio constitucional da
igualdade, sua concretização, para que não seja apenas letra morta.
Alterado pelo art. 114 do Estatuto do Idoso - Lei Federal n 2 10.741, de
2003 -, o art. l Q da Lei Federal nQ 10.048 estabelece que terão
atendimento prioritário as pessoas portadoras de deficiência, os
idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as
lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta houve por bem apresentar a Emenda n 2 1 ao projeto.
Visando a adequar a Lei n 2 10.837 à Lei Federal n 9 10.048, a emenda
modifica os incisos II e III do art. 1 2 da lei estadual. A idade prevista no
inciso II, que é de mais de 65 anos, foi alterada para "igual ou superior
a 60 anos". Por sua vez, na redação do inciso III, que garante
prioridade aos portadores de deficiência física, foi retirada a palavra
"física", porque não apenas a deficiência física merece atenção e

1
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cuidado, mas qualquer outro tipo de deficiência. A emenda da
Comissão de Constituição e Justiça promove, ainda, uma pequena
alteração no inciso VI, que o projeto pretende acrescentar à lei
estadual, sendo retirada a palavra "pessoas', uma vez que esta já se
encontra no "caput" do artigo.

Dessa forma, concordamos com as modificações apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, pois contribuem para aperfeiçoar
a proposição, garantindo o andamento normal dessa importante
matéria nesta Casa.

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

3.012/2006, no l Q turno, com a Emenda n Q 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Elisa Costa, Presidente - Jõ Moraes, relatora - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 3.05512006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei n 9 3.055/2006, de autoria do Deputado Mauri

Torres, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Miraí o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal em
sua forma original. Cabe agora a esta Comissão analisar sua
repercussão financeira, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a

doar, ao Município de Miraí, um imóvel com área de 10.000,00m2,
situado na Fazenda da Passagem, na localidade de Bela Vista, nesse
Município, com a finalidade de ali ser implantada uma unidade
administrativa municipal.

A prévia autorização legislativa para a transferência de domínio de
bens pertencentes ao Estado é exigência da Lei Federal n 2 4.320, de
1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2 2 de seu art. 105,
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essa norma prevê que a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização, consubstanciada em lei específica.

Ressalte-se que a matéria em análise atende aos preceitos legais
que versam sobre a alienação de bens públicos, não representa
despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei
Orçamentária; portanto, não há impedimentos para sua transformação
em lei.

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

3.055/2006, no 1 °turno, em sua forma original.
Saia das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

José Henrique - Luiz Humberto - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI M 3.252/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira decorrente de sua aprovação, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da autorização legislativa, de que trata o projeto de

lei, é constituído de terreno com área de 10.000m 2, situado no
Município de Alfenas e incorporado ao patrimônio do Estado em 1951
por doação daquele ente federativo, para a construção de uma
unidade escolar. No local funcionou a Escola Estadual do Bairro São
Tomé, que foi municipalizada e depois desativada.

De acordo com o parágrafo único do art. 12 da proposição, o imóvel
destina-se à edificação do Núcleo Municipal de Educação Ambiental,
o que vem atender ao interesse público, norteador do negócio jurídico
em causa.
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Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que

a proposição prevê, no art. 2, 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.

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

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

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

3.252/2006, no l turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N23.254/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira decorrente da fatura lei, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, 'd", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a autorizar a doação, ao Município

de Chiador, de imóvel com área de 10.000m 2, localizado no lugar
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denominado Córrego da Areia, nesse Município, e incorporado ao
patrimônio do Estado por doação de particulares, para a construção
de uma unidade de ensino, o que de fato ocorreu, funcionando no
local a Escola Estadual de Fazenda Velha, posteriormente
municipalizada e desativada.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 2 da proposição determina que
o imóvel será utilizado na implantação de um centro comunitário para
atendimento médico-odontológico e realização de cursos
profissionalizantes e reuniões comunitárias; e o art. 2 2 prevê a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação fixada.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a alienação de
bem público decorre da exigência contida na 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, em especial no § 29 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.

Cumpre-nos esclarecer que a doação sob análise atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

3.254/2006, no l Q turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Dilzon Meio -

Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 29 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Ng 89/2005
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembléia

Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Edson

La'
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Rezende, a Proposta de Emenda à Constituição n g 89/2005
objetiva acrescentar parágrafos ao art. 129 e alterar a redação do
"caput" do art. 162 da Constituição do Estado.

Aprovada no 1 2 turno, retorna a proposição a esta Comissão
Especial para receber parecer de 22 turno, nos termos do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda à Constituição da República flQ 45, de 2004, conhecida

como Reforma do Judiciário, a par de outras disposições, assegurou
às Defensorias Públicas Estaduais autonomia administrativa e
funcional, além da iniciativa para elaborar sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Essa autonomia ficou explicitamente consagrada no § 2Q do art. 134
da Constituição Federal, ao passo que a competência orçamentária
ficou nitidamente definida no art. 168 da mesma Carta política, com a
redação dada pela mencionada Emenda n 45. Nesse caso, a
instituição sob comento passou a ter a prerrogativa constitucional de
receber recursos correspondentes às dotações orçamentárias, os
quais lhe serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos,
na forma a ser definida em lei complementar.

A proposição em exame tem por objetivo tão-somente adequar a
Cana mineira às novas diretrizes definidas pelo poder constituinte
derivado, mediante a alteração do art. 129 e do "caput" do art. 162,
dispensando ao órgão as mesmas prerrogativas asseguradas ao
Ministério Público.

Na qualidade de instituição essencial à função jurisdicional e de
considerável importância no Estado Democrático de Direito, que tem
como valor fundamental a cidadania, não se pode conceber a
Defensoria Pública desprovida de atributos que poderiam
comprometer sua efetiva atuação na defesa dos hipossuficientes, com
reflexos negativos na vida da coletividade. Assim, quando se fala de
autonomia funcional e administrativa, a primeira idéia que vem ao
espírito é a de um conjunto de poderes ou prerrogativas para o
exercício da função pública. Entretanto, o que não se pode esquecer é
que os órgãos e entidades que exercem função administrativa têm o
dever de satisfazer à finalidade legal e, para tanto, a ordem jurídica
lhes assegura um plexo de poderes. Estes devem ser efetivados em
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proveito do fim público consagrado na Constituição e nas leis, não
sendo passível de utilização livre pelos agentes do Estado, pois a
indisponibilidade dos interesses públicos é um dos princípios basilares
da administração pública.

Portanto, a noção tradicional de poderes de agir, que sempre
vinculou a atuação dos agentes estatais, cedeu lugar à idéia de dever-
poder de agir, desenvolvida pelo eminente jurista Celso Antônio
Bandeira de Mello, que dá ênfase, principalmente, aos deveres do
agente em relação às suas prerrogativas funcionais, que devem ser
manejadas apenas para alcançar a finalidade legal e funcionam como
instrumentos de ação dos gestores da coisa pública. A Defensoria
Pública, como órgão intraestatal, tem o dever legal de proteger,
judicial e extrajudicialmente, os necessitados, conforme prescreve o
art.129 da Carta mineira. Para melhor atingir essa meta, a instituição
deve dispor de autonomia administrativa, que é a competência para
organizar e fazer funcionar os seus próprios serviços, além da
independência funcional de seus membros para a proteção jurídica
dos hipossuficientes. A rigor, essa autonomia não pode ser vista como
privilégio; pelo contrário, deve ser concebida como algo necessário ao
êxito da atividade, o que exclui a possibilidade de ingerências
indevidas na atuação do órgão.

Assim, a organização e o funcionamento dos serviços Defensoria
Pública são matérias que se encartam no âmbito de suas atribuições,
observados, como é natural, os parâmetros legais, visto que a
atividade administrativa é infralegal e, como tal, pressupõe obediência
plena à lei e ao Direito. Na essência, a autonomia administrativa e
funcional conferida ao Ministério Público pela Carta de 88 é a mesma
que a Emenda & 45 assegurou à Defensoria Pública e que agora se
pretende inserir formalmente na Constituição do Estado. Ambas são
instituições essenciais à função jurisdicional e ocupam posição de
destaque no Estado de Direito, embora cada uma tenha suas
peculiaridades de atuação.

A iniciativa para a elaboração da proposta orçamentária - e,
conseqüentemente, o direito de receber os duodécimos - nada mais é
que uma projeção da autonomia do órgão, pois seria um contra-senso
dispor de autonomia e não dispor de iniciativa orçamentária.

Na verdade, a consagração constitucional de tais prerrogativas,
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ainda que tardiamente, não significa apenas o fortalecimento da
Defensoria Pública, mas também uma conquista da cidadania, uma
vez que a maioria das pessoas não dispõem de recursos financeiros
suficientes para a defesa de seus interesses perante o Poder
Judiciário.

Verifica-se, portanto, que a proposição não inova o ordenamento
jurídico estadual, em razão dessa autonomia já estar consagrada na
Lei Maior - que é uma realidade incontestável - mas simplesmente
harmoniza os preceitos da Carta mineira aos mandamentos daquela,
o que é importante para garantir a adequada sistematização do
instituto no plano normativo e o respeito aos parâmetros da
Constituição da República.

Por outro lado, afigura-se-nos oportuno propor a supressão do § 6
do art. 14 da Carta mineira, segundo o qual entidade da administração
indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço
público.

Ora, é sabido que os entes da administração descentralizada
estadual abrangem as autarquias, as fundações públicas, as
sociedades de economia mista, as empresas públicas e demais
entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado.
Portanto, existem pessoas de direito público (autarquias e fundações)
e pessoas de direito privado (empresas estatais). As primeiras são
instituídas para a execução de atividades típicas do Estado, ao passo
que as empresas estatais podem ser criadas para prestar serviços
públicos ou explorar atividade econômica. Isso porque a Constituição
da República, no art. 173, admite, em caráter excepcional, a
exploração de serviço econômico pelo Estado por meio de suas
empresas estatais, desde que necessária aos imperativos de
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Nesse caso, tais
empresas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às
do setor privado, conforme determina o § 2 Q do art. 173 da
mencionada Carta política. Portanto, o que é permitido pela Lei Maior
não pode ser vedado pelo ordenamento constitucional do Estado.

Assim, ao cotejarmos o comando do § 6 do art. 14 da Constituição
do Estado com a diretriz do art. 173 da Constituição Federal, verifica-
se antinomia entre ambos os preceitos, razão pela qual propomos a
supressão do dispositivo da Carta mineira por meio da Emenda n 2 1.

L4
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.7

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela

Proposta de Emenda à Constituição
Emenda & 1.

aprovação, no 2Q turno, da
n2 89/2005 com a seguinte

Emenda & 1
Suprima-se o § 6Q do art. 14 da Constituição do Estado.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.742/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.742/2005, de autoria do Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente Desportiva, com sede no Município de ltatiaiuçu, 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°2.742/2005
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente

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

Comunitária Beneficente Desportiva, com sede no Município de
Itatiaiuçu.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Maria Olívia, relatora - Ricardo

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

2.967/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.96712006, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação dos Sem Casa
de Rio Pomba - Ascarp -, com sede nesse Município, foi aprovado em
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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°2.967/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Sem Casa de Rio

Pomba - Ascarp -, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Sem

Casa de Rio Pomba - Ascarp -, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.96812006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°2.968/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Santa Juliana, 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°2.968/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Santa Juliana, 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 Santa Juliana, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.



991
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.990/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.990/2006, de autoria da Deputada Maria
Tereza [ara, que declara de utilidade pública a Associação de
Amparo, Assistência e Desenvolvimento da Infância, da Juventude e
da Família, com sede no Município de Boa Esperança, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 ° 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°2.990/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo, Assistência e

Desenvolvimento da Infância, da Juventude e da Família, com sede
no Município de Boa Esperança.

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

Amparo, Assistência e Desenvolvimento da Infância, da Juventude e
da Família, com sede no Município de Boa Esperança.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.094/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.09412006, de autoria da Deputada Vanessa

Lucas, que declara de utilidade pública o Programa de Ação Solidária
- PAS Minas -, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.094/2006
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Declara de utilidade pública a entidade Programa de Ação
Solidária - PAS Minas -, com sede no Município de Contagem.

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

Ação Solidária - PAS Minas - I com sede no Município de Contagem.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Maria Olivia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/6/2006, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Silvia

André Dias, ocorrido em 14/6/2006, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Priscila Ferrari, ocorrido em 8/6/2006, em Dresden, Alemanha. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 47? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 21/6/2006
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Pane: 1? Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n2s 616 a 619/2006
(encaminham os Projetos de Lei ns 3.433 a 3.436/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Registro de
presença - 22 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Propostas de Emenda á Constituição ns 100 e
101/2006 - Projetos de Lei ns 3.437 a 3.445/2006 - Requerimentos
n 2s 6.693 a 6.69612006 - Requerimentos dos Deputados Antônio
Andrade e Doutor Viana - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Wehton Prado e Antônio Andrade - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - 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 - Carlos Gomes -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elbe Brandão - Fahim Sawan - George Hilton - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas -
Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -

de comparecimento registra a existência de
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de

Às 14h15min, a lista
número regimental.

Deus e em nome do

i1
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povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.
2-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1? Parte
1 0 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 2- Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Maria Olívia, 1-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM N 2 616/2006
Belo Horizonte, 20 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel que especifica.

O projeto encaminhado tem por objetivo possibilitar ao Município de
Cláudio o desenvolvimento de projeto de relevante alcance social -
Projeto Prosseguir - que permitirá a extensão da jornada de alunos do
ensino fundamental, em situação de risco.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.433/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel

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

Cláudio o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
no lugar denominado Rocinha, constituído pelo prédio e um terreno,
com meio alqueire, conforme Registro sob o & 3.106, Livro 3-13, f Is.
161, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
desenvolvimento do Projeto Prosseguir, que objetiva a extensão da
jornada de alunos do ensino fundamental, em situação de risco.

Art. 2 - O imóvel descrito no art. 12 reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação, ou
modificada a sua finalidade.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 2 617/2006

Belo Horizonte, 20 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Machado.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que a
doação tem como objetivo a implantação de programas de saúde e
agricultura.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.434/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o

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

Machado o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
2.000,00m 2 (dois mil metros quadrados), situado no lugar denominado
Barra, no Município de Machado, registrado sob o n 2 10.281, Livro 3-
M, fis. 87, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Machado.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" se destina à
implantação de programas de saúde e agricultura.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1.
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Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 61812006

Belo Horizonte, 20 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Dores do
lndaiá.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o ai. 90,
inciso VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que a
doação tem como objetivo a instalação e o funcionamento da
Prefeitura Municipal.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 1 3.435/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá

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

Dores do lndaiá o imóvel constituído por um lote de terreno medindo
4.050,00m2 (quatro mil e cinqüenta metros quadrados), situado na
Rua Mestra Angélica, 318, bairro Rosário, no Município de Dores do
lndaiá, registrado sob o n2 353, Livro 3N, fls. 145, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" se destina à
instalação e ao funcionamento da Prefeitura Municipal.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
l.

Ai. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM M 61912006

Belo Horizonte, 20 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Araguari o imóvel que especifica.

O projeto encaminhado tem por objetivo regularizar a ocupação de
parte do imóvel, hoje pertencente ao Estado de Minas Gerais, onde
funciona a Escola Estadual Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha,
transferindo o domínio da área ocupada para o Município de Araguari,
que procederá à urbanização e a regularização da posse dos
ocupantes.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N Q 3.436/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araguari o imóvel

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

Araguari parte do imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais,
situado no Distrito de Piracaiba, constituído pela área de seis mil
duzentos e noventa e quatro metros e cinqüenta e um centímetros
quadrados, a ser desmembrada da área total de dez mil duzentos e
setenta e cinco metros quadrados, registrado sob o & 15.510, Livro 3-
H, fls.290, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Araguari.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se à
urbanização e regularização da posse dos ocupantes.

Art. 2 - A parte do imóvel que permanece de propriedade do Estado
têm as seguintes áreas remanescentes: dois mil quatrocentos e
quarenta e um metros e sessenta centímetros quadrados, onde
funciona a Escola Estadual Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, e
um mil quinhentos e trinta e oito metros e oitenta e nove centímetros
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quadrados, utilizada como área de recreação e reservada para
futura ampliação na unidade de ensino.

Art. 32 - o imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação, ou
modificada a sua finalidade.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Luiz Marinho, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego,
solicitando providências relativas à divulgação do pagamento do
abono de um salário mínimo aos trabalhadores cadastrados no PIS -
PASEP. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Ten.-Brig.-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, Comandante da
Aeronáutica, agradecendo voto de congratulações pelo Dia da Força
Aérea Brasileira, formulado por esta Casa a partir de requerimento do
Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas desse Fundo. (- A Comissão de Fiscalização, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Assusete Magalhães, Presidente do TRF - 1 Região,
agradecendo o voto de congratulações por sua posse nesse Tribunal,
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
encaminhando o Relatório de Avaliação dos Programas do PPAG
para o exercício de 2005. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário de
Agricultura, informando sobre a impossibilidade de comparecer à
audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e comunicando a
indicação dos Srs. Fernando Cardoso e José Elias da Cunha para
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representá-lo nessa reunião. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
Da Sra. Simone Aparecida Albuquerque, Diretora do Departamento

de Gestão do Suas da Secretaria Nacional de Assistência Social,
prestando informações relativas ao Requerimento n 2 5.875/2005, em
atenção a solicitação da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Pedro Veloso, Presidente da Comissão de Relações do
Trabalho e Administração Pública da Assembléia Legislativa do
Maranhão, solicitando o apoio desta Casa à diligência que essa
Comissão realizará com vistas à verificação das condições de trabalho
dos cortadores de cana do Município de Conquista.

Do Sr. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, convidando os parlamentares desta Casa para a
reunião extraordinária da referida Câmara a ser realizada em
29/6/2006.

Do Sr. Júlio Cezar Thebas de Avelar, Presidente da Câmara
Municipal de Governador Valadares, informando a cessão do Plenário
dessa Câmara para a realização do Seminário de Segurança Pública,
em 29/6/2006, em atenção a solicitação formulada por esta Casa.

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, encaminhando
informações relativas a processo de legitimação de terras devolutas
rurais e urbanas. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Eduardo Betti Menezes, Chefe do Detran-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento no 6.484/2006, do Deputado
Dimas Fabiano.

Do Sr. Paulo Cesar Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
prestando informações relativas ao Requerimento n2 6.219/2006, do
Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas aos Requerimentos &s 6.349 e
6.350/2006, do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei ns 2.494, 2.889 e
2.90012005, em atendimento a solicitação feita pela Comissão de
Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei n 2s 2.494, 2.889 e
2.90012005.)

Do Sr. Tadeu Barreto Guimarães, Secretário Adjunto de
Planejamento e Gestão, informando da impossibilidade de
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comparecimento à audiência pública promovida pela Comissão de
Participação Popular. (- A Comissão de Participação Popular.)

Do Sr. Marcos Guarino de Oliveira, Secretário de Saúde de Muriaé,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n 2 6.529/2006,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n 6.445/2006, do
Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópia de
convênios celebrados com Municípios. (- 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. Israel Ferreira Nunes Neto, da Coordenadoria das Comissões
Permanentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte,
comunicando a composição das comissões dessa Casa.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento n Q 6.644/2006, da Comissão de Educação.

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, encaminhando informações
relativas ao Requerimento n P 6.518/2006, da Comissão de Política
Agropecuária.

Do Sr. Raimundo Nonato Gonçalves, Delegado Regional de 45
Delegacia Regional de Polícia Civil, em Januária, prestando
informações relativas ao Requerimento n Q 6.302/2006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n2 6.452/2006, do Deputado Padre João,
de Coronel Fabriciano.

Da Sra. llza Seine Sousa N. Grossi, Inspetora Escolar, e outras,
solicitando empenho desta Casa quanto à revisão salarial do cargo
para que se torne compatível com a função desempenhada. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Madureira Lage, servidor da Escola Estadual D.
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EleonOra Munes Pereira, e outros, solicitando inforniações acerca
da promoção por escolaridade adicional na carreira e nos níveis que
especificam. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria Júlia de Mendonça Passos, Presidente da Associação
dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro, solicitando
empenho na aprovação do Projeto de Lei & 3.183/2006 (- Anexe-se

ao Projeto de Lei n 1 3.183/2006.)
Do Sr. Paulo Batista Rocha, de São João do Paraíso, solicitando

esclarecimentos sobre a Barragem do Peão, nesse Município, objeto
nesta Casa. (- A Comissão de Meiode audiência pública realizada 

Ambiente.) Registro de Presença
O Sr. Presidente - O Presidente registra a presença, em Plenário, do

jornalista Fagundes Murta.
29 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	
iMesa as seguntes

proposições:	 -
PROPOSTA DE EMENDA A Q 5TlTUlÇA0 N 2 100/2006

Altera 05 arts. 62 e 247 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 2 - A letra "a" do inciso XXXIV do art. 62 passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 62 - ( ... )
XXXIV-(...)
a) os casos previstos no § 2 0 do art. 246 e no § 32 do art. 247.".
Art. 2 - O inciso IX do § 1, bem como o § 6 9 do art. 247, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 247 ( ... )
IX - a alienação ou a concessão, a qualquer titulo de terra pública

para fins sociais, pessoa tísica ou jurídicas ainda que por interposta
pessoa, compatibilizados com os objetivos de reforma agrária são
limitadas a 250ha (duzentos e cinqüenta hectares) de área, por

unidade respectiva.";
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§ 6 - Quem tornar economicamente produtiva terra pública

estadual e comprovar sua vinculação a ela, terá preferência para
adquirir-lhe o domínio, até o limite da área de 2.500ha (dois mil e
quinhentos hectares), desde que adimpla às exigências a serem
estabelecidas em lei ordinária, contra o pagamento do seu valor,
acrescido dos emolumentos.

Art. 3 - Ficam suprimidos o inciso III do § 7 2 e o § 8 2 do art. 247.
Art. 4 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Jayro Lessa - Maria Ouvia - Fahim Sawan - Zé Maia - Doutor Viana -

Leonardo Moreira - Irani Barbosa - Gustavo Valadares - André
Quintão - Paulo Piau - Sebastião Costa - Paulo Cesar - Durval
Angelo - Leonardo Quintão - José Henrique - Célio Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Doutor Ronaldo - Sargento Rodrigues - José
Milton - Ivair Nogueira - Arlen Santiago - Leonídio Bouças - Dalmo
Ribeiro Silva - Adalciever Lopes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gil Pereira. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição
n 2 75/2004, nos termos do § 22 do art. 173 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 101/2006
Altera o § 72 do art. 214 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1- O § 79 do art. 214 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art.214-( ...)
§ 72 - Os remanescentes da mata atlântica, as veredas, os campos

rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis, o cerrado e outras
unidades de relevante interesse ecológico constituem patrimônio
ambiental do Estado, e sua utilização se fará, na forma da lei, em
condições que asseguram sua convervação.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Ricardo Duarte - Jô Moraes - Adalciever Lopes - Jesus Lima - Maria

Tereza Lara - André Quintão - Laudelino Augusto - Weliton Prado -
Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Elbe Brandão - Padre João - Elisa
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Costa - Leonídio Bouças - Edson Rezende - Sebastião Helvécio -
Durval Angelo - Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - Marlos
Fernandes - Roberto Carvalho - Paulo Cesar - Carlos Gomes - Doutor
Ronaldo - Gilberto Abramo - João Leite.

Justificação: O domínio dos cerrados, apesar de abranger mais da
metade do Estado de Minas Gerais, não foi ainda reconhecido como
patrimônio ambiental do Estado, fato que buscamos corrigir com esta
proposição.

O bioma do cerrado, no Estdo de Minas Gerais, abrange as
seguintes mesorregiões: Central Mineira, Metropolitana de Belo
Horizonte, Noroeste de Minas, do Norte de Minas, do Oeste de Minas,
do Sul e do Sudeste de Minas, do Triângulo do Alto Paranaíba, de
Campo das Vertentes, do Jequitinhonha e do vale do Rio Doce.

O cerrado, em todo território mineiro, vem passando por um
processo de erradicação, sem nem sequer ter sido estudado. Em
áreas como o Norte de Minas Gerais, o Triângulo e o Sul de Minas
Gerais, o cerrado vem sendo amplamente devastado, numa
velocidade superior a qualquer outro ecossistema brasileiro.

Sabemos que a exploração inadequada dos recursos naturais é a
causa principal da destruição da vegetação, da extinção de espécies
nativas, da perda de biodiversidade que tem caracterizado a ocupação
do cerrado desde os tempos do Brasil Colônia.

Outra questão fundamental é o fato de as áreas de cerrado se
constiuírem na maior fonte de recursos hídricos do País. Além da
contaminação por produtos químicos, o assoreamento dos rios, o
desmatamento, a destruição de nascentes, a implantação
desordenada de sistemas de irrigação e a construção de grandes
complexos hidrelétricos comprometem e colocam em risco essa
verdadeira caixa-d'água do Planeta.

Dessa forma, esperamos que a inclusão do cerrado como patrimônio
ambiental do Estado constitua um instrumento de efeito educativo,
contribuindo para a divulgação das riquezas desse bioma pelo poder
público, das organizações ambientalistas, dos movimentos sociais e
das demais instituições voltadas para a preservação e o
desenvolvimento com sustentabil idade.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N1 2 3.437/2006

Declara de utilidade pública o Conselho Penal Comunitário da
Comarca de Jacinto, com sede nesse Município.

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

Comunitário da Comarca de Jacinto - CPCJ, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Mauri Torres
Justificação: O Conselho Penal Comunitário da Comarca de

Jacinto - CPCJ, com sede nesse Município, é entidade civil sem fins
lucrativos que visa a, entre outros objetivos, contribuir para a
reeducação e ressocialização dos sentenciados da referida Comarca,
buscando sua integração ao convívio social. A entidade auxilia as
autoridades judiciárias e policiais da Comarca durante a execução da
pena, colaborando na administração do cumprimento das penas
privativas de liberdade nos regimes fechado e semi-aberto. Promove
estudos sociais e atua também por meio de laborterapia, recreação e
assistência material e moral, a fim de fomentar a reintegração social e
a readaptação dos sentenciados e presidiários. Com  duração
indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua administração
composta por pessoas que não recebem remuneração pela sua
atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.438/2006
Declara de utilidade pública a Associação das Pequenas Produtoras

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

Pequenas Produtoras Rurais das Linhas CD no Município de Matias
Cardoso.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Paulo Cesar
Justificação: A Associação das Pequenas Produtoras Rurais das

Linhas CD, com sede na comunidade de Linha da Cruz, no Município
de Matias Cardoso, tem por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento
agropecuário e de atividades ligadas ao artesanato, à costura, à
produção de doces derivados do leite, ao cultivo de hortifrutigranjeiros
e ao fabrico de produtos de limpeza; pela melhoria das condições de
vida; pelo bem-estar da região; pela divulgação da cultura e do
esporte; a proteção ao meio ambiente; a capacitação e habilitação de
seus associados, visando sua inserção no mercado de trabalho.

Por ser uma entidade civil sem fins lucrativos, constituída de
pessoas idôneas e que não recebem • nenhuma remuneração pelo
exercício de seus cargos, a Associação das Pequenas Produtoras
Rurais das Linhas CD está apta a ser reconhecida como de utilidade
pública. Por essas razões esperamos contar com o apoio dos nobres
colegas desta Casa Legislativa para aprovação do projeto em exame.

- 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 3.439/2006
Altera dispositivos da Lei n2 13.768, de l Q de dezembro de 2000,

que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão
público ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - A Lei n 2 13.768, de 1 9 de dezembro de 2000, passa a

vigorar com a inclusão do art. 42, com a seguinte redação:
"Art. 42 - As pessoas jurídicas integrantes da administração direta e

indireta ficam sujeitas aos limites orçamentários para gastos com
publicidade:

- administração direta estadual: 0,2% (zero vírgula dois por cento);
II - empresas públicas e sociedades de economia mista: 0,2% (zero

vírgula dois por cento);
III - autarquias e fundações: 0,5% (zero vírgula cinco por cento);
Parágrafo único - Os percentuais a que se referem os incisos deste

artigo incidirão sobre arrecadação própria.
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§ 1 - Os gastos com propaganda deverão ser restritos à:	
I00c

- promoção de campanhas educativas e de informação e
orientação da população, a respeito de temas de interesse social;

II - consecução, quanto estritamente necessária, de ações, projetos
e programas dos órgãos e entidades da administração pública,
visando apresentar informações à sociedade sobre acesso a
benefícios e direitos.

§ 2 - Fica vedada a publicidade institucional que se destine à
divulgação genérica de ações, projetos ou programas, suas metas eresultados.

§ 32 - Excetuam-se dos limites estabelecidos no "caput" deste artigo
as despesas feitas com a publicidade obrigatória para que os atos
administrativos tenham validade".
Art. 2 - Os § l, 2Q e 39 do art. 52 da Lei n. Q 13168, de l Q dedezembro de 2000, vetados, passam a vigorar com a seguinteredação:

" 12 - Para a realização da licitação, será constituída comissãointegrada por:
- dois representantes do órgão ou da entidade licitante;

II - dois representantes do Poder ao qual pertença o órgão ou se
vincule a entidade licitante;

III - um representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais,
Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - Sindijori-MG

IV - um representante do Sindicato das Agências de Propaganda do
Estado de Minas Gerais;

V - um representante do Conselho Estadual de Comunicação;
VI - um representante da Associação Mineira de Rádio e Televisão -Amirt -:
VII - um representante da Associação Mineira dos Representantes

de Veículos de Comunicação - Amirve.
§ 2 - As entidades a que se referem os incisos III a VII do § 1 2indicarão seus representantes no prazo de trinta dias contados da

data da solicitação oficial.
§ 32 - A função de membro da comissão a que se refere o § 1 deste

artigo é considerada de relevante interesse público e será exercida
sem ônus para o Estado'

Art. 32 - 0 artigo 72 da Lei n. 2 13.768, de 1 1 de dezembro de 2000,

WA
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passa a vigorar com a inclusão do seguinte inciso:

Art. 79 -( ... )
VI - relação das campanhas publicitárias e tipos de mídia utilizados

com seus respectivos valores e quantidades".
Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Weliton Prado
Justificação: A Constituição da República, em seu art.24, inciso II,

estabelece que compete à União e aos Estados legislar
concorrentemente sobre orçamento, aduzindo em seu § 2 Q que a
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

E, portanto, competente o Estado membro para estabelecer normas
gerais sobre matéria orçamentária, devendo fazê-lo por meio de lei
complementar e estando autorizada, pela Constituição da República, a
iniciativa parlamentar no processo legislativo.

Destarte, tem-se o intuito de estabelecer regra que norteie os gastos
com a publicidade institucional, também chamada divulgação
governamental, na administração direta e indireta do Estado de Minas
Gerais, estabelecendo limites e impedindo os abusos.

O próprio Tribunal de Contas do Estado - TCE - constatou um
excesso de gastos com publicidade no atual governo, quando analisou
a prestação de contas do Governador em 2004. Segundo o ICE, as
despesas do Poder Executivo em 2004 ultrapassaram em 106,5% as
realizadas em 2003. No exercício de 2005, o gasto foi ainda maior,
R$67.200.000,00 só da administração direta, autárquica e fundacional,
uma evolução de 168% em relação a 2003.

Recentemente, no plano nacional, a CPI dos Correios apurou os
gastos com publicidade através de agências de propaganda como
uma das principais ferramentas facilitadoras da corrupção na União,
nos Estados e nos Municípios. Uma das sugestões contidas no
relatório da CRI é a regulamentação desse tipo de gasto nos moldes
da proposta ora apresentada, com intuito de coibir abusos nos gastos
orçamentários com publicidade.

E, portanto, objetivo deste projeto estabelecer regra que norteie os
gastos com publicidade, impondo limites e impedindo abusos.
Ocorrerá também a diminuição dos gastos estatais, fazendo vigorar o
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Princípio Constitucional da Moralidade que envolve o dinheiro
público, pela transparência nos procedimentos.

Essa medida a ser implementada levaria a administração a
responder com probidade em relação às práticas orçamentárias.
Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio
dos ilustres deputados desta Casa para aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.440/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino 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

Ouro Fino o imóvel constituído de um terreno com área de 885,93m2,
situado na Rua Carlos Gomes, s/n, centro, nesse Município, registrado
sob o n2 2.306, a fls. 33 do livro n 9 3-13, no Cartório de Registro de
Imóveis de Ouro Fino.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de um centro de multiuso.

Art. 22 - 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. 12.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel descrito ao Município

de Ouro Fino, para que nele funcione um centro de multiuso no
atendimento das demandas culturais da população local.

Trata, ainda, de conferir a necessária autorização legislativa para
que se possa fazer a transferência de titularidade do citado bem
público ao patrimônio do Município de Ouro Fino.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°3.441/2006
Declara de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas - Além.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lésbica

de Minas Gerais - Além, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Lésbica de Minas Gerais - Além - é uma

sociedade civil sem fins econômicos, fundada em 19/11/98, com
duração por tempo indeterminado e sede no Município de Belo
Horizonte.

A Além tem por finalidade defender às lésbicas em situação de
violência, promover e conscientizá-las de seus direitos, lutar contra o
preconceito, a discriminação e a violência, formar e educá-las para
que vivam com dignidade. Pelos relevantes serviços prestados pela
Além à sociedade e por sua importância social, apresento este projeto
de lei para apreciação dos meus nobres pares.

- 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 2 3.44212006
Declara de utilidade pública o Núcleo de Atendimento a

Toxicômanos - NATS -, com sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Atendimento

a Toxicômanos - NAT'S -, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida associação, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade precípua a mobilização da comunidade na prevenção do
abuso de drogas, no tratamento de pacientes e na pesquisa no campo
das toxicomanias e do alcoolismo.
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Por ser justa a proposição, espero contar com o apoio dos

nobres pares.
- 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 3.443/2006
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Casa Grande,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública, a Associação Esportiva

Casa Grande, com sede no Município de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a mencionada Associação, sociedade civil sem fins lucrativos,
que tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais,
cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo,
ainda, praticar ou competir em todas as modalidades esportivas
amadorísticas especializadas, inclusive o futebol feminino, nos termos
da legislação vigente.

Por ser justo o que propõe a proposição, espero contar com o apoio
dos nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N 2 3.444/2006
Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do Procon Estadual

e do Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor emitida pelos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E obrigatória a inclusão de telefone e endereço do Procon

Estadual e do Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor
emitida pelos estabelecimentos comerciais do Estado.

Art. 2 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal n2 8.078, de 1990, e em legislação complementar.

-- -
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Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto tem como finalidade orientar e facilitar o

acesso do consumidor aos órgãos de fiscalização do Estado, na
defesa de seus direitos fundamentais.

O consumidor, muitas vezes, não tem conhecimento e nem acesso a
esses órgãos, simplesmente por falta de informação. Esse projeto de
lei cria um importante mecanismo de informação por meio do qual o
Estado divulga ao consumidor este instrumento de cidadania,
conforme dispõe a Lei Federal n 2 8.078, de 11/9/90, sobre a proteção
do consumidor, em seu art. 6, inciso VII.

Visa ainda o projeto garantir ao consumidor informações sobre o
acesso do cidadão aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas
à prevenção ou à reparação de danos patrimoniais e morais -
individuais, coletivos ou difusos -, assegurada a proteção jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei
que ora submetemos à deliberação dos nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.445/2006
Declara de utilidade pública o Lar de Assistência Social Ernestina

Maria de Almeida - Las-Ema-, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Assistência

Social Ernestina Maria de Almeida - Las-Ema -, com sede no
Município de Ipanema.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2006.
Leonardo Quintão
Justificação: O Lar de Assistência Social Ernestina Maria de

Almeida - Las-Ema - tem por objetivo, como uma entidade filantrópica
sem fins lucrativos, promover e coordenar ações filantrópicas.
Pretende cuidar especialmente de idosos, promovendo melhoria de
qualidade de vida em casa especificada (asilo), garantindo moradia,
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alimentação, tratamento, saúde em geral.

Por essas, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N 2 6.69312006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Grupo Porcão por seus 30
anos de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N 2 6.694/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao "Jornal Primeira Linha" por
seus nove anos de fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N Q 6.695/2006, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Crer - VIP por seus 26 anos de
fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N 2 6.696/2006, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os servidores da Secretaria de
Transporte e Obras Públicas, na pessoa dos Srs. Aguinaldo
Mascarenhas Diniz e José Geraldo Milagres, respectivamente, Chefe
de Gabinete e Superintendente de Obras Públicas desse órgão, pela
competência no exercício de suas funções. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Deputado Antônio Andrade, em que solicita seja incluído em
ordem do dia o Projeto de Lei n 2 2.60112005.

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja enviado ofício ao
Presidente da República, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e ao
Presidente do INCRA, manifestando a preocupação do Legislativo
mineiro com a situação dos servidores do Incra, em greve desde o dia
415/2006, cujo pleito de implantação de plano de carreira,
incorporação de gratificações ao vencimento básico, resgate da
paridade entre ativos e aposentados, além de correção de distorções
na carreira de reforma e desenvolvimento agrário, entende como justo
e legítimo.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde Sr. Presidente, hoje é um dia
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muito especial. Estou muito feliz por termos alcançado mais uma
vitória.

Todos os jornais do Estado publicaram matéria a respeito do
parcelamento do IPVA. O "Estado de Minas" traz: "Estado parcela
IFVA atrasado. Medida beneficia 880 mil proprietários de veículos".
Trata-se de uma dívida de R$300.000.000,00. O "Diário da Tarde"
publicou matéria semelhante, e o jornal "O Tempo" também faz uma
matéria a respeito. Aliás, esse jornal cobriu o assunto desde o início
da tramitação do projeto, aqui, nesta Casa. Portanto quero
parabenizá-lo pela cobertura. A manchete desse veículo de
comunicação diz: "IRVA atrasado poderá ser pago em até 12 vezes".

Da mesma forma, o jornal "Hoje em Dia" faz uma cobertura do
assunto.

Portanto acredito que se trata de uma grande vitória, pois essa
medida beneficiará mais de 800 mil proprietários de veículos que
estão com o IPVA atrasado.

Iniciamos essa luta em setembro do ano passado, quando
apresentei um projeto nesse sentido. Naquele momento, infelizmente
a proposição teve parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça. Não desistimos. Continuamos na luta. Durante a tramitação
do Projeto de Lei n1 1.991, do Governo do Estado, apresentamos uma
emenda, em conjunto com outros Deputados desta Casa, a qual foi
acatada pelo relator. No dia 411112005, ela foi aprovada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; em 21/1212005,
o projeto foi votado em 2 Q turno, e sancionado pelo Governador no dia
29/12/2005, juntamente com nossas emendas. De lá para cá, tivemos
uma grande luta, porque, infelizmente, no País, as coisas só ocorrem
desta forma: primeiro, temos que brigar para aprovar uma lei; depois,
a briga tem que ser ainda maior para que essa lei seja cumprida. E
não foi diferente em relação ao parcelamento do IPVA. No mês de
janeiro, mantivemos contato com o Secretário de Fazenda para
solicitar a regulamentação dos arts. 16 e 17 da Lei n2 15.956,
emendas que apresentamos e que foram aprovadas. Foi mencionado
pela Secretaria que em fevereiro o problema seria resolvido. Chegou
fevereiro, e nada. Continuamos cobrando, e jogaram a solução para o
mês de março. Em março falaram que a solução viria na primeira
quinzena de abril. Chegou o mês de abril, e nada. Já não dava para
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esperar. Marcamos uma audiência com o Procurador do Estado
de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior, quando fizemos uma
representação contra a Secretaria de Fazenda em decorrência da
não-regulamentação da lei que autorizou o parcelamento do
pagamento do IPVA e das multas. Após isso, nosso gabinete passou
a manter esse contato diariamente com a Secretaria de Fazenda, com
o Detran, com a Advocacia-Geral do Estado, a Subsecretaria da Casa
Civil da Secretaria de Governo, com o apoio do Ministério Público.
Ficamos muitos felizes com essa ação e, no dia 5/6/2006, recebemos
do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual, resposta
oficial informando que a Secretaria de Fazenda já havia tomado as
providências para regulamentar a lei e iniciar o parcelamento para os
contribuintes mineiros.

No dia 6/6/2006, fiz mais um pronunciamento cobrando do governo
do Estado a regulamentação do parcelamento das dívidas de IPVA.
Alertei que, com o apoio do Ministério Público, com as gestões feitas
junto às Secretarias, a solução deveria vir o mais rápido possível. No
dia 14/6/2006, exatamente oito dias após meu pronunciamento, o
Governador assinou o Decreto n Q 44.322, que regulamentou o art. 16
da Lei flQ 15.956, dispondo sobre o parcelamento do IPVA. De acordo
com o decreto, os contribuintes deverão preencher um requerimento
que já	está disponível	na internet.	O	endereço	éwww.fazenda.mg.gov.br e está disponível para todo o Estado de
Minas Gerais, para as pessoas residentes em todos os cantos do
Estado, na Zona da Mata, no Sul de Minas, no Norte, no Vale do
Jequitinhonha, na Região Metropolitana. A partir do dia 15/7/2006, o
interessado deve procurar a Receita Estadual na cidade onde mora o
proprietário do veículo. Se esse proprietário já estiver inscrito na
dívida ativa, deve procurar a Advocacia Regional do Estado para
solicitar a emissão do certificado do registro e do licenciamento do
veículo.

E uma lei muito importante, que beneficia 874 mil proprietários que
estão com o IPVA atrasado. Isso representa cerca de 23% de toda a
frota do Estado, estimada em 3.800.000 carros, motos, caminhões,
ônibus e utilitários. Sabemos o sacrifício dos cidadãos para estar em
dia com suas obrigações financeiras. O cidadão não agüenta mais
tantas taxas e tantos impostos. A carga tributária no nosso país tem
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acima de R$1.200,00, pode parcelar em 12 vezes; se deve
R$500,00, pode parcelar em 5 vezes.

A partir do dia 15 de julho, o proprietário de veículo pode procurar a
unidade da Receita Estadual mais próxima de sua casa. Se o débito
estiver inscrito na dívida ativa, basta procurar a Advocacia Regional
do Estado. Solicitamos o apoio dos Deputados para fazermos
alterações no IPVA de veículos que têm mais de 10, 15 anos, para
que sejam isentos do pagamento. São muitos impostos, o que dificulta
a vida do contribuinte, e, durante a reforma tributária, os valores
chegaram a aumentar em quase 100%.

Hoje o parcelamento é manchete em todos os jornais, entre eles o
"Estado de Minas". Com certeza ele facilitará a vida dos contribuintes
e aumentará a arrecadação do Estado, entre R$250.000.000,00 e
R$300.000.000,00. Nosso gabinete recebeu ligações de todo o
Estado - Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Belo Horizonte,
Uberaba, Paracatu -' pois as pessoas gostariam de saber quando a lei
entrará em vigor, uma vez que ela foi aprovada em dezembro e havia
uma expectativa de que vigoraria em fevereiro, mas isso não ocorreu.

Os proprietários de veículos ficaram apreensivos, muitos foram
parados em "blitz", e, apesar de terem o direito de parcelar o
pagamento, seus veículos foram apreendidos e receberam mais
multas, o que é muito injusto.

Após tanta luta, desde janeiro até junho, a partir do dia 15 de julho o
cidadão já poderá efetuar o pagamento parcelado. Isso será muito
justo, ajudará a aumentar a arrecadação do Estado e facilitará a vida
do contribuinte. Essa medida é justa, pois o cidadão pagará o que
deve, enquanto houve outras medidas não tão justas. As companhias
de telefone ganharam um presente do governo do Estado: tiveram
remissão das multas e dos juros e pagarão apenas o valor principal.
Tentamos fazer com que o mesmo fosse concedido nesse projeto do
IRVA, mas não foi possível.

No entanto, o parcelamento do IPVA já é uma grande vitória, que se
concretizará no próximo dia 15 de julho. As professoras de todo o
Estado, que estão recebendo um dos salários mais baixos do Brasil,
se tiverem veículo poderão parcelar o IPVA e segurar o orçamento
doméstico, pois talvez essa seja a única forma de colocar o
documento do veículo em dia. Ficamos muito contentes com mais
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caráter confiscatôrio. A carga tributária no Estado de Minas Gerais
é uma das mais pesadas do País. Aliás, continuamos tentando a
isenção do pagamento do IRVA para veículos com mais de 10, 15
anos de uso. E assim em Goiás e em vários outros Estados; por que
não proceder da mesma forma no Estado de Minas Gerais? Muitas
pessoas estão transferindo seus veículos para outros Estados, como o
Estado de Goiás, onde o valor do IPVA é muito mais baixo. Nos
últimos anos, o valor do IPVA no Estado de Minas Gerais aumentou
muito acima da inflação. Na reforma tributária, empenhamo-nos muito
para tentar impedir o aumento da taxa de licenciamento para
proprietários de motos e veículos utilitários, que chegou a mais de
100%.

A esse respeito, é bom lembrar que a Lei de Responsabilidade
Fiscal deixa claro o seguinte: quando há uma concessão para algum
segmento, é preciso haver compensação. As locadoras de veículos
tiveram 50% de desconto no IPVA e na taxa de licenciamento. Quem
pagou o pato? Quem pagou a conta? As pessoas mais pobres, os
proprietários de motos e utilitários, pois, em alguns casos, o aumento
chegou a mais de 100%. Apresentamos uma emenda para impedir o
reajuste, mas, infelizmente, ela não foi aprovada.

Tivemos outras vitórias, entre elas o impedimento da cobrança da
Taxa de Incêndio para as residências e da cobrança para o cidadão
que precisasse chamar a polícia. O cidadão teria de pagar por cada
policial e pelo boletim de ocorrência. Conseguimos retirar a previsão
dessas cobranças.

Ficamos mais felizes com o parcelamento do IPVA, restando apenas
uma preocupação: no Decreto n 2 44.322, está claro que se trata de
parcelamento do IPVA. Entretanto, as emendas aprovadas nesta
Casa tratam também do parcelamento das multas de trânsito. Com
certeza a arrecadação estadual aumentará muito. Apenas em relação
ao IPVA, o montante previsto é de R$300.000.000,00.

Se o projeto foi aprovado e sancionado, o governo deve cumprir a
lei, sob pena de crime de responsabilidade. Mais uma vez, entraremos
em contato com a Secretaria para verificar se houve algum lapso. Se
foi má-fé, entraremos com mais uma ação na Justiça, pois as duas
emendas são claras. Lembro ainda que nenhuma parcela do
pagamento do IPVA pode ser inferior a R$99,17. Se o cidadão deve
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essa vitória, que beneficia 874.000 proprietários de veículos, 23%
de toda a frota do Estado de Minas. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade.
• Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, venho a esta tribuna encaminhar requerimento solicitando
que se inclua, na ordem do dia, o Projeto de Lei n 2 2.601/2005, do
Governador do Estado, que cria a Superintendência Regional de
Ensino na estrutura da Secretaria de Educação no Município de Unaí.
Isso já havia sido acertado com o Governador quando esteve em
Unaí, no Noroeste mineiro. O Governador prometeu que criaria essa
superintendência e encaminhou a esta Casa o projeto de lei, que já
esteve na ordem do dia, mas não foi votado nem foi colocado na
pauta novamente. Solicito que isso seja feito, pois esse projeto é de
fundamental importância. A cidade de Unaí e os outros Municípios
estão muito distantes da cidade de Paracatu, e é viável a divisão da
região Noroeste em duas superintendências de ensino, uma ao Norte
e outra ao Sul da BR-040. Formoso fica a 500km da cidade de
Vazante, o que justifica a criação da Superintendência Regional de
Ensino em Unaí. Solicito que esse projeto seja colocado na ordem do
dia.

Sr. Presidente, aproveitando o momento oportuno, apresentei
emenda ao projeto solicitando a criação da Superintendência de
Ensino de Formiga. Hoje o Município de Formiga pertence à
Superintendência Regional de Ensino de Passos.

A criação dessa superintendência se justifica pela distância entre
Formiga e Passos e pela forma como a superintendência de Passos
tem tratado o ensino em Formiga: com verdadeiro desprezo.

Hoje tenho militância em Formiga, como o Deputado João Leite, e
percebo que os Deputados da região não têm tido carinho com a
educação em Formiga. Questões básicas, simples de serem
resolvidas, estavam pendentes, mostrando a má-vontade da
Superintendência de Ensino de Passos com a educação em Formiga.

Atualmente, têm ocorrido ingerência política na Superintendência de
Ensino de Passos. A superintendente crê que essa superintendência é
uma sucursal política dos Deputados de Passos. Considera que tudo
a ser feito nessa superintendência tem de estar de pleno acordo com
o Deputado Federal e o Deputado Estadual de Passos, ocasionando
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ensino da referida

ações da educação, mas
nao podemos fazer política com eia, que é importante, fundamental
para o desenvolvimento e a construção da cidadania de todo
Município e toda pessoa. Não podemos, de forma alguma, fazer
politicagem com a superintendência, prejudicando o desenvolvimento
do ensino, o trabalho das nossas Diretoras e os recursos a serem
encaminhados às escolas.

Portanto, Sr. Presidente, peço-lhe que insira esse projeto de lei
urgentemente na pauta, pois vamos emendá-lo, solicitando a criação
da Superintendência de Ensino de Formiga, desvinculando-a de vez
da Superintendência de Passos, por causa da distância e pelas ações
que prejudicam, e muito, o ensino nessa região do Centro-Oeste.

Repito, Sr. Presidente, não deixe de colocar esse projeto na ordem
do dia, para que possamos votá-lo. Peço aos colegas Deputados que,
tão logo esteja na pauta, o aprovemos e também as emendas que
criam a Superintendência de Ensino de Formiga, para benefício da
educação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários.

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários,
nos termos do § l Q do art. 22 do Regimento Interno, para a realização
de homenagem ao Sr. Gabriele Annis, Cônsul da Itália - Circunscrição
Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

ATA DA 47 REUNIÃO ORDINÁRIA INTERROMPIDA DA 4 ã SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 21/6/2006

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução dos Hinos da Itália
e do Brasil - Palavras do Deputado Bilac Pinto - Palavras do Cônsul
Gabriele Annis - Entrega de placa - Palavras do Sr. Geraldo Gegê
Angelino - Apresentação Musical - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
A locutora - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Gabriele Annis, Cônsul da República da Itália - Circunscrição Minas

grande prejuízo políticc	para o
superintendência.

Acredito que devemos tin r proveito das
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Gerais, Goiás e Tocantins; Mário Araldi, Membro do Conselho
Geral dos Italianos no Exterior - Circunscrição Minas Gerais, Goiás e
Tocantins; Silvano Valentino, Presidente do Comitê dos Italianos no
Exterior - Circunscrição Minas Gerais, Goiás e Tocantins; Avilar
Lourenço de Paulo, Diretor-Geral da Fundação Torino; Bruna Spineli,
Presidente da Fundação Vêneta do Estado de São Paulo; Geraldo
Gegê Angelino, Presidente da Associação dos Amigos do Vêneto de
Minas Gerais; e Deputado Bilac Pinto, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
A locutora - Registramos a presença da Sra. Regina Casale,

Presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A locutora - Destina-se esta parte da reunião à realização de
homenagem ao Sr. Gabriele Annis, Cônsul da Itália - Circunscrição
Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

Execução dos Hinos da Itália e do Brasil
A locutora - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino da Itália, e

logo após, o Hino do Brasil.
- Procede-se à execução dos Hinos da Itália e do Brasil.

Palavras do Deputado Bilac Pinto
Boa-tarde a todos. Quero saudar aqui o Deputado Doutor Viana,

representando neste ato o Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; uma saudação muito
particular, pelos laços afetivos, ao Cônsul da República da Itália -
Circunscrição Minas Gerais, Goiás e Tocantins, Sr. Gabriele Annis; ao
Conselheiro do Conselho-Geral de Italianos no Exterior junto ao
governo italiano, Sr. Mário Araldi; ao Presidente do Comitê dos
Italianos no Exterior - Circunscrição Minas Gerais, Goiás e Tocantins,
Sr. Silvano Valentino; ao Diretor-Geral da Fundação Torino, Sr. Avilar
Lourenço de Paulo; à Presidente da Federação Veneta do Estado de
São Paulo, Sra. Bruna Spinelli.

Meu prezado amigo Cônsul Gabriele Annis, hoje homenageado pelo
parlamento mineiro, deixa nossa Capital com a missão de levar à India
a eficiência, a energia e a juventude com que tão bem conduz as
atividades diplomáticas e os interesses italianos.

Nascido na Sardenha. em Oristano, soube trazer para seu trabalho e

rs
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para seu convívio social a tradição de sua província, reconhecida
pela força na economia, na legislação e na cultura.

Daquela grande e montanhosa ilha mediterrânea, assimilou a
herança de uma notável civilização que remonta aos fenícios, aos
cartagineses, antecessores de romanos e bizantinos na formação
histórica do povo sardo. Tantos vestígios imemoriais permanecem
presentes nessa ilha de cativantes paisagens e de clima de grande
espiritualidade.

Cidadão da Europa moderna, Annis juntou ao substrato de sua
cultura italiana a experiência em construção de um continente
integrado e unificado. Especializou-se, assim, em ciências jurídicas e
relações internacionais, freqüentando, além da Universidade de
Bolonha, os prestigiosos cursos das Universidades de Potiers, na
França, e de Bristol, no Reino Unido.

Nos quase quatro anos à frente do Consulado da Itália em Belo
Horizonte, com circunscrição não só em Minas, mas também em
Goiás e em Tocantins, incentivou o intercâmbio econômico e apoiou
inúmeros eventos culturais e artísticos.

Entre os vários canais de comunicação abertos entre a Itália e Minas
Gerais, salienta-se a criação, nesta Assembléia, do Clube de Amizade
Parlamentar Minas-Itália, criado e inspirado especificamente pela
vontade de trabalhar e de nos aproximar.

São diversas as associações criadas durante sua gestão consular,
tão importantes quanto o crescimento da escola italiana da Fundação
Torino, hoje um dos grandes orgulhos de Belo Horizonte e - por que
não dizer? - de Minas Gerais.

Um novo espaço para a sede consular, mais amplo e dotado de uma
estrutura mais completa, é seu legado para aprimorar as relações
entre mineiros e italianos.

Em tão pouco tempo, pôde apresentar um notável rol de realizações.
Mas uma reveste-se de especial importância, justamente aquela que
não se contabiliza em seus relatórios profissionais: a conquista de
grandes amizades.

As portas que soube abrir junto à população de Belo Horizonte lhe
garantem uma acolhedora recepção sempre que retornar a esta terra.

Reconhecemos em Gabriele Annis um mineiro de coração, pois,
sem aqui ter nascido, adquiriu um sentimento de identidade com
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nosso Estado.

Em reconhecimento à sua devoção por Minas Gerais, demonstrada
no convívio conosco, desejamos todo sucesso ao diplomata em sua
triunfante carreira profissional.

Que retorne muitas vezes para o descanso e o desfrute de nosso
carinho, quando aqui vier, pois sentiremos saudades do que você
deixou em Belo horizonte e no Brasil. Estaremos sempre a sua
espera, meu bom amigo. Vá com Deus. Muito obrigado por tudo. Um
grande abraço.

Palavras do Cônsul Gabriele Annis
Deputado Doutor Viana, representando o Deputado Mauri Torres,

Presidente desta Casa; Mário Araldi, Conselheiro do Conselho-Geral
dos Italianos no Exterior junto ao Governo Italiano; Silvano Valentino,
Presidente do Comitê da Imigração dos Italianos no Exterior -
Circunscrição de Minas Gerais, Goiás, Tocantins; Avilar Lourenço de
Paulo, Diretor-Geral da Fundação Torino, grande parceiro; Bruna
Spinelli, Presidente da Fundação Vêneta do Estado de São Paulo;
Deputado Bilac Pinto, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Deputado Bilac Pinto, você me emocionou quando falou de minha
terra, pois não esperava aquilo. Você fez meu pensamento correr em
minha terra natal. Agradeço-lhe por isso, pois, nestes momentos de
mudança, precisava de um amigo querido que me lembrasse de
minhas raízes, que me lembrasse de onde venho. Isso me ajudou
muito, pois, nestes dias frenéticos, não tinha voltado meu pensamento
para a Sardenha. Obrigado por ter feito isso por mim. A ajuda dos
amigos vem nos momentos menos esperados.

Caros compatriotas, Srs. Deputados, mineiros, brasileiros, registro
minha satisfação, honra e emoção em ter o privilégio de fazer uso da
palavra nesta Assembléia, a qual considero o templo da política
mineira, conseqüentemente da política brasileira.

Minas Gerais revelou-se como o Estado de mais forte tradição
política do Brasil. Aqui conheci homens públicos de grandíssima visão,
de imensa integridade moral, comprometidos não só com o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, mas também com a
contribuição determinante que Minas Gerais pode dar ao Brasil.

Tive o privilégio de trabalhar com os Deputados desta Assembléia e
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com os amigos do Clube de Amizade Itália-Minas. Cheguei aqui
em setembro de 2002, quando o governo estadual seria eleito depois
de um mês. Portanto tive a grande honra de trabalhar ao lado deste
governo que realmente transformou Minas Gerais e trouxe várias
parcerias internacionais, também com a Itália. Essas parcerias
culminaram no Encontro Empresarial Minas Gerais-Itália, organizado
pela Fiemg e pela Confederação das Indústrias Italianas. Pela
primeira vez, esteve aqui uma missão de industriais italianos, liderada
pelo Presidente da Confindústria, Luca di Montezemolo. Mais de 200
empresas italianas participaram do evento, as quais tiveram uma
média de seis encontros cada uma com empresas brasileiras, o que,
segundo expectativas, gerará um aumento no intercâmbio econômico
e comercial entre Minas e Itália da ordem de 10% a 15%. Não é um
resultado pequeno. Isso se deve essencialmente à grande abertura
deste governo estadual à internacionalização. A consciência que os
governantes deste Estado possuem em relação ao desenvolvimento
passa pela internacionalização da economia e das relações.

Hoje recebo esta homenagem e agradeço ao caríssimo amigo
Deputado Bilac Pinto. E muita honra para mim. Tentei fazer meu
trabalho da melhor maneira possível, sobretudo com paixão; portanto,
se algum resultado existir, deve-se à paixão com a qual trabalhei, e
não o fiz sozinho. Tive o constante apoio e a simpatia de todos os
italianos aqui representados nos órgãos e nas associações, do
pessoal do Consulado, que entendeu a filosofia que eu queria imprimir
ao trabalho, além do apoio constante dos amigos mineiros, em quem
senti compatibilidade, simpatia e empatia enormes; tanto assim é, que
hoje, além de italiano e sardo, sou mineiro também, se me permitem.
Sou o homenageado, mas gostaria de homenagear o Estado de Minas
Gerais, que tanto me ofereceu, onde passei anos inesquecíveis que
me transformaram como homem e como funcionário. Os mineiros
ensinaram-me muita coisa e ajudaram-me a crescer definitivamente,
consciente das minhas potencialidades e limites. Hoje sou uma
pessoa diferente da que chegou aqui há quatro anos, porque me
enriqueci de forma infinita, de uma maneira que não se pode calcular,
devido ao intercâmbio e à presença dos belo- horizontinos e dos
mineiros. Agora, faço como eles. Os mineiros me ensinaram a olhar
para o coração das pessoas, e não para os seus atos. Eles sabem
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reconhecer quando uma pessoa tem um bom coração. E aprendi
isso, ou seja, reconheço os corações bons. Hoje sou uma pessoa
muito mais sentimental e aberta às emoções, e considero que isso,
muito longe de ser fraqueza, é uma grande torça. Foi o que aprendi
neste lugar, que tem paisagens maravilhosas, montanhas que mudam
de cor - como já disse outras vezes -, dependendo da hora do dia, e
lembram o mar da minha terra, a Sardenha. Sempre levarei essas
montanhas em meu coração e em minha memória, e sempre voltarei a
elas. Hoje recebo esta homenagem, mas gostaria de recebê-la em
nome dos italianos que apoiaram aqui no final do século XIX e no
começo do século XX, iniciando uma longa e gloriosa história de
desenvolvimento.

Os italianos que aqui chegaram tornaram-se mineiros, assim como
eu me estou tornando. Sem a contribuição deles, Minas Gerais não
seria o mesmo Estado, o mesmo lugar. Eles se empenharam em
todos os campos da atividade humana: arte, ciência, arquitetura,
engenharia, gastronomia, universidade e política. Desejo compartilhar
esta homenagem que recebo hoje com esses italianos, cuja memória
é eterna e cuja contribuição não pode ser negada, que chegaram
depois, a partir da década de 70 do século XX, com a migração dos
capitais.

Hoje temos aqui a Fiat, empresa que constitui o maior investimento
italiano no mundo. Isso já fala por si sobre a importância estratégica
que essa região tem para a Itália. Com a Fiat, chegaram numerosas
empresas que fazem parte do que se chama 'indotto", o que vem com
uma grande indústria. Quando outros empresários italianos
perceberam que aqui havia clima favorável para os seus
investimentos, começaram a vir, criando uma história mais do que
trintenal de investimentos e parcerias econômicas, nas quais nascem
ligações culturais e de amizade.

Alguns desses italianos são muito conhecidos, como os que estão
aqui à mesa e na platéia, mas outros são anônimos, menos
conhecidos. Compartilho esta homenagem com essas pessoas, que
estão em todos os campos da atividade humana.

Minas Gerais sempre foi estratégica para a Itália. Em 1902,
inaugurou-se o Consulado em Belo Horizonte, cinco anos depois da
fundação da cidade. Desde então, sempre foi regido por diplomatas
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de carreira. É uma longa história de amizade, de colaboração e de
fraternidade internacional.

Gostaria também de receber esta homenagem em nome de todos os
meus predecessores no Consulado da Itália, ainda mais os pioneiros,
que, numa época em que não havia avião, chegavam de barco. Em
1902, o primeiro Cônsul da Itália chegou aqui, vindo de Chicago. Só
podemos imaginar a viagem que fez! O meu pensamento é também
para eles.

Daqui a quatro ou cinco dias, deixarei Minas Gerais para ir à índia.
Representarei o meu país na índia, onde trabalharei na Embaixada da
Itália. Amigas e amigos mineiros, tenham a certeza de que
representarei também Minas Gerais. Serei um grandíssimo divulgador
deste Estado que tanto me deu e que merece ser conhecido pelos
meus compatriotas, pelos italianos e pelos indianos e por todos os
povos do mundo. E um Estado brasileiro que permanece na primeira
linha da promoção da amizade e da fraternidade internacional e
possui tantas e tantas belezas naturais e arquitetônicas, onde é tão
fácil fazer amizade e há tantas pessoas de coração bom em todos os
níveis sociais.

Finalizo, caros amigos, pondo-me à disposição de todos os
senhores. Estarei na índia, país estratégico para todos, com o qual o
Brasil está estreitando relações. Se me permitem, serei também um
pouco representante de Minas Gerais. Por favor, considerem-me à
total disposição de todos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, fará a entrega ao
Sr. Gabriele Annis de placa alusiva a esta homenagem. Convidamos
também o Deputado Bilac Pinto, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade, para participar desse ato. Pedimos que se
posicionem no local indicado pela equipe do cerimonial. A placa
contém os seguintes dizeres: "O Cônsul italiano Gabriele Annis, um
dos mais novos diplomatas da alta diplomacia italiana, foi o
responsável pelo incentivo à presença consular em várias cidades do
Estado, desenvolvendo um excelente trabalho de promoção da
comunicação entre o Brasil e a Itália, além de incrementar a atuação
de associações e favorecer os contatos industriais e empresariais
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entre a Itália e Minas Gerais. O Parlamento mineiro presta sua
homenagem a um dos mais atuante cônsules em Belo Horizonte,
expressando sua gratidão e seu mais elevado respeito a quem tanto
se dedicou a seu trabalho".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Geraldo Gegê Angelino

Exmo. Deputado Doutor Viana, representando o Presidente desta
Casa, Deputado Mauri Torres; Sr. Gabriele Annis, nosso amigo
Cônsul da República da Itália - Circunscrição Minas Gerais, Goiás e
Tocantins -; Exmo. Sr. Mário Araldi, Conselheiro do Conselho-Geral
dos Italianos no Exterior junto ao governo italiano; Sr. Silvano
Valentino, Presidente do Comitê dos Italianos no Exterior -
Circunscrição Minas Gerais, Goiás e Tocantins -; Prof. Avilar Lourenço
de Paulo, Diretor-Geral da Fundação Torino; Sra. Bruna Saccardo
Spinelli, que nos visita hoje, Presidente da Federação Vêneta do
Estado de São Paulo; Exmo. Deputado Bilac Pinto, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e
senhores.

Comentar a ação do tempo sobre coisas e pessoas é missão difícil e
requer atenção. O tempo voa, calado, sorrateiro e marcante. Quantos
anos já se foram da chegada de nossos antepassados imigrantes?
Homens, mulheres e crianças que aqui chegaram, vencendo as
agruras do mar imenso e desconhecido, com rações contadas de
alimentos, portando surrados sacolões de algodão cru ou malas de
papelão prensado, com poucos pertences, alguns retratos, pequenas
velhas lembranças, porém, plenos de esperanças.

E estão vencendo-os dia a dia.
Creio que, a partir de agora, devamos todos pensar em abrir um

subgrupo nessa classificação de imigrantes. Falo dos novos
imigrantes de passagem. Imigrantes de passagem. Pessoas que para
aqui vieram por tempo determinado, com projetos a serem executados
e cumpridos. Alguns deixaram a desejar? E bem possível que sim.
Outros cumpriram e cumprem suas missões com extrema
desenvoltura? E certo. Nesta última classificação, coloca-se agora a
figura de nosso homenageado.

Dr. Gabriele, feliz momento aquele quando da assinatura do termc
de sua transferência em Roma, acreditando-o em Minas. Exatamente
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em 2002, quando comemorávamos o centenário de representação
consular italiana em Belo Horizonte.

Em suas primeiras aparições públicas, já demonstrava o vivo
interesse e sinalizava o porquê de sua vinda e permanência entre nós.
Procurava, rápida e dedicadamente, conhecer o maior número
possível de "oriundi' e conacionais. Aproximava-se com vigor das
lideranças empresariais em todos os níveis, passando, desde já, a
fomentar produtivas relações e colher os primeiros resultados.
Aproximava-se das associações regionais e inseria nelas o desejo de
crescerem e se firmarem num sopro para se manterem reverenciadas
as nossas origens. Agia de forma contundente na divulgação das
artes e da cultura italiana em geral, promovendo eventos que
marcaram datas na cidade. Promovia a relação entre Estado e
consulado fazendo-a tornar-se profícua e perene, como nunca antes
se imaginava. E a relação com a Prefeitura de Belo Horizonte segue a
mesma trilha, num compasso bem elaborado e positivo. Revivia e
fortalecia o Comitê dos Italianos no Exterior - Cômites -, braço do
governo da Itália, na assistência aos italianos fora da Itália. E o
Cõmites começava nova caminhada agora. Passava a ser um homem,
não só de sua terra natal, Oristano, na bucólica ilha da Sardenha, mas
um ilustre caminhante pelas nossas Minas Gerais. Visitava
praticamente todas as regiões do Estado, adubando com correção e
simpatia a terra e os corações da segunda e da terceira gerações
desses imigrantes. Reconhecia de forma oficial esse laço de
irmandade, designando três representações consulares, em
Barbacena, Uberlândia e Juiz de Fora.

Mas o Dr. Gabriele vai agora conhecer as históricas índias Orientais.
Nova Délhi o espera além-mar, muitos e muitos mares de distância.
Mas creia, caro amigo, que nem tantas e tantas milhas marítimas
farão esta comunidade esquecê-lo. Não se relega ao esquecimento
fácil e desmedido alguém que tanto fez pelos seus. Santo Agostinho,
quando pregava sobre as graças divinas, dizia que Deus escolhia
apenas algumas pessoas para receberem sua graça, e isso era parte
firme da doutrina da predestinação. E percebemos então, num passe
de mágica, que essa doutrina se faz presente.

Essa comunidade, à qual tenho a honra de pertencer, ficar-lhe-á
imensamente grata. E não haveria local mais adequado para prestar-
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lhe esta homenagem senão nesta Casa Legislativa, onde pulsam
todos os corações dos mineiros. Ficaremos todos, Minas Gerais,
cidades, empresas, associações e amigos, a partir de então, no doce
estado de ver-lhe logo de novo entre nós um dia, desde que seja em
breve. Em nome da comunidade, obrigado por tudo. Seja feliz.

Apresentação Musical
A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o contra-tenor Sérgio

Anderson, que interpretará a música "Amarile Mia BeIla".
- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Gabriele Annis, a quem manifesto meu agradecimento

pelo relacionamento amigável que tivemos nesses anos em Minas
Gerais; Mário Araldi; Silvano Valentino; Avilar Lourenço de Paulo;
Deputado Bilac Pinto, grande amigo, feliz autor do requerimento que
deu origem a esta justa homenagem; senhoras, senhores e imprensa,
a presença de um Cônsul de carreira em Belo Horizonte tem sido a
mais notável demonstração da importância conferida às relações entre
nosso Estado e a Itália. A relevante atividade de empresas italianas
em nosso território, bem como os já consolidados elos de parceria
entre companhias mineiras e italianas, é o outro lado desse amplo e
profícuo intercâmbio. Minas, em conseqüência, vem obtendo
resultados inegáveis para seu crescimento e também na geração de
rendas e de postos de trabalho. Além da forte presença nos diversos
aspectos da vida mineira pela contribuição dos imigrantes, a Itália vem
oferecendo-nos uma considerável abertura para o futuro. Associando-
se a parceiros italianos, nossos empresários vêm tendo a excelente
oportunidade de inserção no mercado europeu. As trocas comerciais
tornam-se mais fáceis, graças às nossas línguas do mesmo tronco
latino e aos nossos costumes bem semelhantes. E emblemática a
coincidência entre as datas da construção de Belo Horizonte e o início
da imigração italiana para Minas.

Entre 1893 e 1895, o governo mineiro da nascente república iniciou
esse processo de imigração. Jornais italianos da época anunciavam a
concorrência para a ocupação de terras na região do Curral dei Rei.
Em 1894, um navio com os primeiros imigrantes italianos, com destino
ao arraial que daria lugar à nova Capital, chegou ao Rio de Janeiro.
Desses pioneiros, uma parte veio morar na Fazenda do Barreiro, onde
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o Eng. Aarão Reis organizava o primeiro núcleo agrícola para o
abastecimento da futura Belo Horizonte. Desde então, o sangue e o
entusiasmo peninsulares contagiaram e passaram a correr nas veias
de nossa gente.

Construtores italianos também deram sua contribuição, tanto ao
início quanto à expansão de Belo Horizonte, desde pedreiros e
mestres de obras até arquitetos e artistas responsáveis pelas
edificações que hoje são históricas nesta cidade centenária.

Tantos sobrenomes de vulto na vida mineira refletem uma imigração
que deu certo e triunfou em nosso ambiente. Na nossa mesa, em
nossos palcos, em todas as artes e em toda a cultura, brilham as
marcas dessas tradições que hoje diríamos ítalo-mineiras.

Pois esses laços e essa velha amizade foram significativamente
avivados nesses quatro anos em que o Cônsul Gabriele Annis
trabalhou junto a nós.

Não bastasse a criação do Clube de Amizade Parlamentar Minas-
Itália, esse jovem e dinâmico diplomata trouxe maior eficiência aos
serviços consulares, expandidos para agências honorárias em
Barbacena, Poços de Caldas e Uberlândia.

Inúmeros contatos econômicos foram fomentados, como o que tanto
contribuiu para o nascente pólo moveleiro de Uberlândia, tendo à
frente esse timoneiro e jovem diplomata.

Várias entidades peninsulares atuando não só em Minas como em
Tocantins e Goiás foram assistidas e apoiadas, aumentando a
visibilidade da Itália em nossos meios políticos, econômicos e
culturais.

Em nome do povo que representamos, agradecemos a eficiente
atenção dedicada a este Estado pelo Cônsul Annis. Sem dúvida,
soube cativar muitos amigos e deixará uma afetiva lembrança na
memória de todos nós, mineiros, e uma gostosa saudade.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais deseja a Gabriele Annis
novas e brilhantes etapas em sua carreira, confiante no sucesso de
seu talento. Ficamos na torcida para que brevemente volte ao Brasil,
usando seu conhecimento e a experiência aqui desenvolvidos e a que,
com certeza, ganhará à frente da Embaixada da Itália. Será ótimo
para seu país e para o nosso, especialmente para Minas Gerais.

Muito sucesso! Muito obrigado!
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Sr. Giacomo Regalo, Superintendente da Tekside do

Brasil, de Betim, pelo recebimento da comenda "Ordine ai Merito deila
Republica Italiana" (Requerimento n 9 6.64712006, do Deputado Doutor
Viana).

de protesto contra a prisão ilegal de cinco cidadãos cubanos nos
Estados Unidos da América (Requerimento n 2 6.66612006, da
Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE JUNHO DE 2006

ATA
ATA DA 4? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 3? SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 7/12/2005

Às 114h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Ermano
Batista, José Henrique e Sargento Rodrigues (substituindo este ao
Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os
Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares, Ricardo Duarte,
Sargento Rodrigues e José Henrique (substituindo este ao Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Administração Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado
Domingos Sávio assume a Presidência da reunião. Passa-se à 12
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1 9 turno, do Projeto de Lei n 2.757/2005 na forma do
Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Fahim Sawan, pela Comissão de
Administração Pública) e na forma do Substitutivo n Q 1, da Comissão
de Administração Pública ( relator: Deputado Domingos Sávio, pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária). O Presidente
informa que a Proposta de Emenda n 9 1, do Deputado Fábio Avelar,
apresentada ao projeto, já está contemplada no parecer. Na fase de
discussão do parecer pela aprovação, no 12 turno, do Projeto de Lei &
2.812/2005, com as Emendas n 2s 1 e 2 (relator: Deputado Fahim
Sawan, pela Comissão de Administração Pública) e com as Emendas
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n 2s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública (relator:
Deputado Domingos Sávio, pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária), é apresentada a Proposta de Emenda n 2 1 do
Deputado George Hilton. Submetido a votação, é aprovado o parecer,
salvo a proposta de emenda apresentada. Submetida a votação, é
rejeitada a Proposta de Emenda n Q 1. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio - Fahim Sawan - Antônio Júlio - Luiz Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N 9 3.29312006

EMENDA M 9 1
Acrescente-se onde convier:

- A Lei Orçamentária conterá programas de ações afirmativas nos
serviços sociais básicos de educação, saúde, esportes, cultura, lazer,
profissionalização, habitação, segurança pública e outras, que
assegurem a plena inserção sócio-econômica da comunidade negra e
de outros grupos étnicos excluídos, em consonância com a política de
promoção da igualdade racial:

II - A Lei Orçamentária conterá recursos para as ações do Conselho
Estadual de Participação e Integração Ada Comunidade Negra.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Esta proposta, oriunda de solicitação do Conselho

Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra - CCN-
MG -, visa a garantir, na Lei Orçamentária, recursos que incluam os
programas de ações afirmativas nos serviços básicos oferecidos pelo
Estado, bem como as ações do Conselho Estadual de Participação e
Integração da Comunidade Negra.

EMENDA N 9 2
Acrescente-se onde convier:
"O orçamento deverá conter recursos para a promoção de políticas

de ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais
relacionadas com a hanseníase.
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Esta proposta visa a incluir o disposto no Decreto n2

44.269, de 2006, cuja previsão consta em seu inciso IV, do art. 2.
EMENDA N Q 3

Acrescente-se onde convier:
"O orçamento deverá conter recursos para realização de concurso e

contratação de intérprete de Língua Brasileira de Sinais - Libras -,
para a atender à demanda na difusão de programas educativos,
culturais, esportivos, sociais, artísticos e administrativos, produzidos
pelos Poderes do Estado, inclusive os órgãos de sua administração
indireta, autarquias e fundações.".

Sala das Comissões, 30 de maio de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Esta proposta visa a garantir a inclusão de intérprete de

Língua Brasileira de Sinais - Libras - em todos os programas
veiculados pelos Poderes do Estado, para que as pessoas surdas
possam ter acesso a este bem cultural do Estado.

EMENDA M 4
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à regularização

fundiária das unidades de conservação do Estado.".
Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: Esta proposta, oriunda da Comissão de Meio Ambiente

e Recursos Naturais, em reunião ordinária realizada no dia 31/5/2006,
que se propôs a apurar denúncias de degradação ambiental no
Parque Estadual da Serra do Papagaio.

EMENDA N 9 5
Dê-se ao art. 0 a seguinte redação:
"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.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: O Decreto n 2 35.304, de 30/12/93, que dispõe sobre a

L4
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implantação e a utilização do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estada de Minas Gerais - Siafi-MG -, facultou aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público a adoção desse sistema. Dessa forma, a emenda apresentada
visa a adequar o texto do dispositivo em questão ao ordenamento
vigente.

EMENDA N g 6
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Seja consignada dotação orçamentária especifica para o

asfaltamento da estrada que liga o Município de Jacutinga à divisa do
Estado de São Paulo, com o Município de Espírito Santo do Pinhal,
trecho aproximadamente de 10km.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Leonardo Moreira

EMENDA N 9 7
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Seja consignada dotação orçamentária específica para o

asfaltamento da estrada que liga o Município de Jacutinga ao
Município de Monte Sião, um trecho aproximadamente de 20km".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Leonardo Moreira

EMENDA N 2 8
Dê-se ao "capuf' do art. 11, a seguinte redação:
"Art. 11 - As empresas estatais dependentes não poderão programar

despesas de investimentos com recursos diretamente arrecadados,
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade integral
do Tesouro Estadual.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Paulo Piau
Justificação: Os recursos diretamente arrecadados pelas empresas

estatais dependentes serão destinados, também, para investimentos e
manutenção da infra-estrutura pré-existente, sendo essa infra-
estrutura a contrapartida para a celebração de convênios e contratos
com órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de suas
atividades institucionais.

A substituição da expressão "no todo ou em parte" na redação
original do 'caput" do art. 11, pelo termo 'integral", na redação
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proposta permitirá a celebração de tais contratos e convênios, de
fundamental importância para as estatais.

Mister se faz ressaltar que semelhante redação se fez presente no
"caput" do art. 10 da Lei n2 14.371, de 26/7/2002, que trouxe as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Estado para o
exercício de 2003.

EMENDA N g 9
Acrescenta-se onde convier:
"Art. ... - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por

cento) da receita corrente ordinária do Estado destinado à Fundação
de Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela privativamente
administrados, serão destinados, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
instituições estaduais.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Paulo Piau
Justificação: Os critérios adotados, até hoje, pela Fapemig, na

destinação de recursos para o financiamento de projetos de pesquisa,
têm atendido parcialmente às necessidades de pesquisas do Estado,
o que leva esta Fundação a tornar-se uma das grandes financiadoras
de ciência e tecnologia das instituições federais com sede em Minas
Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal
atribuição resolver os problemas e as demandas tecnológicas que
aqui se apresentam. A destinação de, no mínimo, 40% dos recursos
às instituições estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento a
essas demandas, bem como atrairá novas parcerias que trarão
recursos externos, como reforço à ciência e à tecnologia em Minas
Gerais.

Importante ressaltar que a Lei n 9 15.699, de 2005, que versou sobre
a LDO para 2006, incluiu em seu art. 10 esta matéria.

EMENDA N 2 10
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução e

operacionalização de programas e projetos de geração de
tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-estrutura que
visem a atender demandas emergenciais e estratégicas de pesquisa e
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experimentação do agronegócio no Estado.".

Sala das Comissões, 6 de junho de 2006.
Paulo Piau
Justificação: O Estado contribui substancialmente para a produção

agrícola do País. No entanto, o aparecimento de novas pragas e
doenças tem causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária
nacionais. Entre essas pragas estão o bicudo do algodoeiro, que
dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a ferrugem do café e
outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações
governamentais de caráter emergencial, e o desenvolvimento de
tecnologias é uma das principais ações a ser incrementada. Hoje, a
morte súbita do "citrus", a ferrugem asiática da soja e a sigatoka negra
se apresentam como ameaças à agricultura mineira e nacional. Essas
doenças causam perda na qualidade dos produtos e podem atingir até
40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, entre outras, podemos citar
a adição de combustível vegetal ao diesel de petróleo, já prevista em
lei, e ainda não há tecnologia totalmente dominada e disponível para
utilização.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais
e estratégicas não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos
de editais de apoio financeiro para as diversas instituições de
pesquisa, e estas não podem prescindir de recursos orçamentários
para custeio de projetos, pelo menos para aqueles de caráter
emergencial e estratégico.

Mister se faz ressaltar que as duas últimas leis que trataram sobre
diretrizes orçamentárias para os anos de 2005 e 2006 (art. 56 da Lei
& 15.291, de 2004, e art. 42, inciso XXVI da Lei n Q 15.699, de 2005)
trouxeram esta redação, que contribuiu para a consolidação de ações
em prol do desenvolvimento tecnológico mineiro.

EMENDA N 2 11
Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 20:
"Art.20-( ...)
§ ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 deverá conter

recursos destinados a reajustar o vencimento básico das carreiras da
administração direta e indireta do Poder Executivo e dos Poderes
Legislativo e Judiciário sempre que o vencimento básico esteja inferior
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ao salário mínimo nacional.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N g 12
O § 1do art. 7Q passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. f -

§ 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 Resolução do Conselho Nacional da Saúde
n 2 322, de 8 de maio de 2003.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 2 13
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 27:
"Art. 27 - ( ... )

- pessoa jurídica de direito privado qualificada como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 2 14
Inclua-se, onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 deverá conter

recursos necessários para o programa de saneamento da Lagoa de
Vargem das Flores, localizada nos Municípios de Contagem e Betim.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 9 15
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 34:
"Art. 34- ( ... )
§ ... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de

financiamento, para pessoa física ou jurídica, para investimento no
cultivo do pequizeiro ou na transformação do seu fruto.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 2 16
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 34:
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"Art.34-(...)
§ ... - A agência financeira oficial deverá abrir linha especial de

financiamento para empreendimentos que, comprovadamente,
tenham controle 'gestionário' de trabalhadores."

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 9 17
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 deverá conter

recursos necessários para o programa de saneamento da Lagoa da
Pampulha, no Município de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 9 18
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada à execução das atividades instituídas pela Lei n Q 13.432, de
1999, que institui o programa estadual de albergues para a mulher
vítima de violência.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 2 19
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada à execução das atividades instituídas pela Lei n 2 13.448, de
2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

EMENDA N 2 20
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada à execução das atividades instituídas pela Lei n 9 13.369, de
1999, que cria o programa de incentivo à formação de bombeiros
voluntários.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Rogério Correia

Emenda n g 21
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Acrescente-se onde convier:
A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

específicas as dotações destinadas:
"Art. ... - Incluir dotação orçamentária específicas aos recursos a

serem aplicados na operacionalização e manutenção das atividades
da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e Universidade
Estadual de Montes Claros - Unímontes, em cumprimento à
Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: A aprovação desta emenda tem por objetivo assegurar

recursos para o exercício de 2007, tendo em vista nossa prioridade
para educação em nosso Estado.

EMENDA N 9 22
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária discriminará em categorias de

específicas as dotações destinadas a:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária específica para

preservação das instâncias hidrominerais do Estado.".
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton -

programação

recuperação e

Justificação: A emenda em tela, tem por objetivo a exploração
econômica dos recursos hidrominerais do Estado, inclusive do Parque
das Aguas, com a revisão dos seus convênios.

EMENDA N 9 23
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

específicas as dotações destinadas a:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária específica para recuperação

das rodovias estaduais e abertura de novos trechos necessários ao
desenvolvimento do Estado.".

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: A finalidade da emenda é a garantia

das estradas e abertura de novos trechos, o que, além
para os usuários, trará o desenvolvimento ao Estado.

EMENDA N Q 24

da recuperação
de evitar riscos

ri-Li



1039
Acrescente-se onde convier:
A Lei Orçamentária discriminará em

específicas as dotações destinadas:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária

industrial nas ações desenvolvidas pelo
do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
atividades para estimular as indústrias

categorias de programação

específica para a produção
Instituto de Desenvolvimento
Idene - relacionadas com as

de grande, médio e pequeno
portes.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: O principal objetivo é proporcionar melhor

desenvolvimento às regiões Norte e dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, através do Idene, criado por lei, entidade autárquica com
autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito
público, prazo de duração indeterminado, sede e foro na Capital do
Estado. Visa a estimular as indústrias de grande, médio e pequeno
portes e o desenvolvimento das associações de trabalho e das
propriedades do setor rural.

EMENDA N 9 25
Acrescente-se onde convier:
A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

específicas as dotações destinadas:
"Art. ... - Incluir dotação orçamentária específica para recuperação

das bacias hidrográficas do Estado. Lei n 2 15.910, de 21112/2005.".
Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: A emenda tem por objetivo salvar nossos rios, para

salvar a sobrevivência humana. A Lei n 2 15.910, de 2005, dispõe
sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro.

EMENDA N 2 26
Acrescente-se onde convier:
A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

específicas as dotações destinadas:
"Art. ... - Incluir dotação orçamentária específica para implantação de

um banco de células de sangue de cordão umbilical e placentário,
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incluindo sua ampliação para ossos, pele, tendões, válvulas
cardíacas, hemácias raras, chamado Cetebio - Centro de Tecido
Biológico em Minas Gerais. Lei n 2 15.438, de 2005.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: O principal objetivo do banco de sangue do cordão

umbilical é aumentar as chances de localização de doadores para os
pacientes que necessitam de transplante de medula óssea. A Lei n
15.438, de 2005, determina que o Estado desenvolva ações que
favoreçam a doação de sangue de cordão umbilical e placentário,
como a implantação e utilização do banco de sangue de cordão
umbilical. Esse banco de sangue será criado primeiro, depois será
ampliado para o Cetebio (ossos, pele, tendões, entre outros), dentro
do Estado de Minas Gerais.

EMENDA N 2 27
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de

programação específicas dotações destinadas à implementação do
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, criado pela Lei n
15.981, de 16 de janeiro de 2006.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: Esta emenda tem como objetivo dar suporte financeiro

a programas de financiamento destinados ao desenvolvimento e à
expansão do parque industrial mineiro.

EMENDA N 2 28
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de

programação específicas dotações destinadas à implementação dos
programas de fomento do BDMG, com prioridade para os médios,
pequenos e grandes produtores rurais, a agricultura familiar, as
cooperativas e associações de produção, o artesanto regional e o
ecoturismo.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
George Hilton
Justificação: Os programas de fomento em Minas têm-se expandido

dentro e fora do Estado. A expansão da linha de crédito do BDMG

y 'e



1041
para fomentar as atividades dos médios e pequenos produtores e
dos microprodutores rurais virá melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos.

EMENDA N Q 29
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará, em categorias de

programação específicas, as dotações destinadas:
- à recuperação das rodovias do Estado;

II - ao estabelecimento de parcerias com entidades da saciedade
civil que atuam na recuperação de dependentes químicos e de
crianças e adolescentes de rua;

III - às atividades instituídas pela Lei & 15.296, de 5 de agosto de
2004, que dispõe sobre a exame diagnóstico de hemoglobinopatias,
prioritariamente para as crianças recém-nascidas, nas unidades da
rede hospitalar e ambulatorial pública estadual e nas unidades
privadas conveniadas com o Estado, como parte do procedimento
técnico de atendimento e assistência.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir, na lei

orçamentária, dotações que visem a recuperação das rodovias do
Estado, que se encontram degradadas e têm colocado em risco a vida
dos seus usuários.

Outro objetivo traçado é garantir a implementação de amparo e
assistência às associações civis sem fins lucrativos que cuidam da
recuperação dos dependentes químicos.

Outra diretriz imprescindível que pretendemos estabelecer para a
Lei Orçamentária é a dotação específica para o cumprimento da Lei n2
15.296, de 2004, que dispõe sobre a prioridade de exame diagnóstico
em recém-nascidos, na rede hospitalar pública, para a detecção da
anemia falciforme.	O diagnóstico precoce pode reduzir
consideravelmente a mortalidade infantil.

EMENDA N Q 30
Acrescente-se ao art. 32 o seguinte parágrafo, renumerando-se os

demais:
"Art.32-Ç..)
§ ... - A revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária conterão
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programas que contemplem políticas de promoção da igualdade
racial, com ações voltadas à gestão não racista de políticas públicas
em todas as áreas, principalmente na saúde, na assistência social, na
segurança pública e na proteção da criança e do adolescente, em
consonância com as diretrizes estabelecidas nas Conferências
Estadual e Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O Presidente da República convocou, a partir do

Decreto de 23 de julho de 2003, a 1 Conferência Nacional de
Promoção de Igualdade Racial - 1 Conapir. O objetivo é unir esforços
entre o Estado e a sociedade civil na busca de superação das
desigualdades raciais.

O Governador, visando ampliar esse debate no âmbito do Estado de
Minas Gerais, convocou, por meio do Decreto de 17 de março de
2005, a 1 Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
realizada nos dias 30 e 31 de maio. Nela, traçaram-se diretrizes e
propostas para a promoção da igualdade racial.

Porém, para ser possível a implementação dessas políticas, é mister
que as consideremos no orçamento. E imprescindível que os esforços
para o combate à desigualdade racial saiam do papel e sejam
concretamente efetivados na sociedade.

EMENDA N 2 31
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

cumprimento do disposto no Decreto n 2 32.649, de 13 de março de
1991, que regulamenta a Lei n 2 9.760, de 20 de abril de 1989, com
redação dada pela Lei n 2 10.419, de 16 de janeiro de 1991, que
concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às
pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.

Parágrafo único - A Lei Orçamentária deverá priorizar a previsão de
orçamento para a realização do convênio de que trata o art. 11 do
decreto supracitado.".

Sala das Comissões. 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: Há mais de uma década, os idosos e os deficientes
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físicos, mentais e visuais lutam por seu direito de obter passe-livre
nos transportes coletivos intermunicipais, conforme dispõe a Lei n
9.760 de 1989.

As exigências para que o poder público tome as devidas
providências no tocante à concretização dessa lei advêm de todos os
setores da sociedade.

O art. 11 do Decreto & 32.649, de 1991, dispõe que, para o
cumprimento dessa lei, o Estado deverá celebrar um convênio com as
empresas de transporte coletivo intermunicipal, estabelecendo
condições para assegurar-lhes a indenização relativa aos custos
decorrentes da concessão de passe livre; porém, segundo
informações do próprio Poder Executivo, ainda não foi possível
viabilizar a aplicação da lei, porque não está prevista fonte
orçamentária.

Assim, com o intuito de suprimirmos esse problema, apresentamos
esta emenda e pedimos o apoio do ilustre relator.

EMENDA N2 32
Suprima-se o inciso V do art. 15, renumerando-se os subseqüentes.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O art. 15 do Projeto de Lei n Q 3.29312006 trata da

restrição à apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária.
Segundo sua redação, as emendas não poderão anular recursos
provenientes das despesas que enumera

O inciso V do supracitado artigo dispõe sobre dotações referentes
ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

Entendemos que esse inciso abre um leque muito restrito para
dotação orçamentária, que deve privilegiar vários programas, e não
privilegiar alguns em detrimento de outros; por isso entendemos que o
inciso V do art. 15 do Projeto de Lei n g 3.293/2006 deve ser suprimido.

EMENDA N 2 33
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a

celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Conf az -, que contemple a isenção do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
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Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, sobre a prestação de
serviços de telefonia em imóveis das entidades filantrópicas de
assistência social, educacionais e de saúde.

§ 1 2 - Para receber a isenção de que trata o 'caput' deste artigo, as
entidades deverão preencher os requisitos de que tratam o art. 79, §
42, da Lei n9 6.763, de 1975, e o art. 14 do Código Tributário Nacional.

§ 2 - Caberá à Secretaria de Estado de Fazenda promover o estudo
do impacto orçamentário de que trata a isenção do 'caput'.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda se coaduna com o disposto

no inciso 1 do art. 33 do projeto de lei em questão e irá beneficiar as
entidades filantrópicas que executam atividades de interesse público.
A isenção de ICMS sobre a taxa de telefonia depende de previsão
orçamentária para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro
do Estado. Por isso, é imprescindível que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias preveja essa despesa, que futuramente deverá ser
contemplada na Lei Orçamentária. Além disso, a própria Secretaria de
Fazenda irá analisar, por meio de estudo de impacto orçamentário, a
viabilidade de tal medida.

A isenção irá colaborar para que a escassa renda dessas
instituições seja integralmente aplicada na consecução de seus
objetivos. Assim, as entidades que cooperam com o poder público
ficam menos oneradas com impostos e prestam com maior eficácia
serviços à sociedade, cuja execução primordial cabe ao Estado.

Assim, com o intuito de superar esse problema, apresentamos esta
emenda e pedimos o apoio do ilustre relator.

EMENDA N 9 34
Acrescente-se onde convier:
'Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a

celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz -, que contemple a isenção do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, incidente sobre a energia
elétrica, dos moradores de imóveis residenciais que abriguem pessoa
enferma cujo tratamento requeira o uso constante de equipamento

rs
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consumidor de energia elétrica.

§ 1 Q - A isenção de que trata o 'caput' deste artigo contempla apenas
os imóveis residenciais de famílias de baixa renda.

§ 2 - Caberá à Secretaria de Estado de Fazenda promover o estudo
do impacto orçamentário de que trata a isenção do 'caput'.".

Sala das Comissões, 12 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda se coaduna com o disposto

no inciso 1 do art. 33 do Projeto de Lei n 2 3.293/2006. A isenção de
ICMS sobre a taxa de energia elétrica depende de previsão
orçamentária para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro
do Estado. Por isso, é imprescindível que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias preveja essa despesa, que futuramente deverá ser
contemplada na Lei Orçamentária. Além disso, a própria Secretaria de
Fazenda irá analisar, por meio de estudo de impacto orçamentário, a
viabilidade de aplicar tal medida.

A proposta em questão é justa e tem grande alcance social, pois
visa aliviar financeiramente as pessoas que arcam com os pesados
custos decorrentes do tratamento de familiares que dependem do uso
constante de equipamento médico para sua sobrevivência.

Assim, com o intuito de superar esse problema, apresentamos esta
emenda e pedimos o apoio do ilustre relator.

EMENDA N 9 35
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

especificas as dotações destinadas:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária especifica a serem aplicadas

no Programa de Telefonia Rural, administrado pelo Departamento de
Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG, para atendimento às
comunidades através do plano de metas de universalização de
telecomunicações.".

Sala das Comissões, 12 de junho 2006.
George Hilton
Justificação: A finalidade desta emenda é alocar recursos para

referida comunidade. Trata-se de uma forma justa de melhorar
qualidade de vida do cidadão da zona rural.

EMENDA N 2 36

rs
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Acrescente-se onde convier:	 -
"A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

especificas as dotações destinadas:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária especificas para incentivo às

culturas do bambu e da floricultura.
Sala das Comissões, 12 de junho 2006.
George Hilton
Justificação: A Lei n Q 15.951, de 2005, institui a política estadual de

desenvolvimento agrícola, de que trata a Lei & 11.405, de 28/1/94. O
Projeto de Lei n 9 2.03412005 estabelece a política estadual de
incentivo à cultura da floricultura, ante a Emenda n 1.

EMENDA N 2 37
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação

especificas as dotações destinadas:
Art. ... - Incluir dotação orçamentária especifica para atendimento do

Programa 689 - Curumim - Criação de novos núcleos - aumento de
4.000 para 5.000 - Criança / Adolescente para meta 2007.".

Sala das Comissões, 12 de junho 2006.
George Hilton
Justificação: Essa emenda tem por objetivo combater o grande

problema de invasão para a rua. O Programa Curumim funciona no
horário complementar ao da escola, nas regiões mais pobres e
periféricas das cidades. E um programa preventivo, que visa por meio
de atividades esportivas, culturais, artísticas e de lazer, incluindo
alimentação e vestuário, atender a crianças com idade entre 6 e 14
anos. Fortalece o envolvimento do núcleo familiar no processo de
formação da criança e o seu desenvolvimento integral.

EMENDA N 2 38
A Ação 4.152 - Apoio a Projetos de Aproveitamento de Crédito de

Carbono, integrante do Programa Estruturador 134 - Gestão
Ambiental MG Século XXI, constante no Anexo 1 - Prioridades e Metas
para 2007 , terá como meta para 2007, 60 projetos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 39
Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... Os projetos a serem apoiados pela Ação 4.152- Apoio a

Projetos de Aproveitamento de Crédito de Carbono, com recurso do
Orçamento de 2007, darão prioridade aos setores com potencial para
esse fim apontados no Relatório Final da Comissão Especial do
Protocolo de Quioto, instalada na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, em 4/5/2006.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 40
Acrescente-se o seguinte § 32 ao art. 10, transformando-se o

parágrafo único em § 1:
"Ari. 10-
§ 32 - Na definição de novos projetos será priorizada a conclusão do

anel rodoviário de Montes Claros.".
Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N 2 41
Acrescente-se o seguinte § 2 2 ao art. 10, transformando-se o

parágrafo único em § i:
"Art. 10 - ( ... )
§ 2 - Na definição de novos projetos será priorizada a implantação

do 'campus' da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes -, no Município de Capelinha.'.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N 2 42
Acrescente-se onde convier:
"A revisão do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária conterão

programas que promovam a inclusão de assistentes sociais
graduados nas equipes dos Programas de Saúde da Família nos
Municípios mineiros.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N 2 43
Acrescente-se onde convier:
"A revisão do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária conterão

programas que promovam o atendimento aos homens na prevenção
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do câncer da próstata, garantindo atendimento, recursos,
diagnósticos e tratamentos necessários em todo o território mineiro.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N 2 44
Acrescente-se onde convier:
"A revisão do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária conterão

programas que promovam o atendimento integral à saúde da mulher
na prevenção do câncer de mama e câncer do colo do útero,
garantindo o acesso das mulheres a centros especializados dotados
de recursos humanos e tecnologia para o diagnóstico precoce e
tratamento em todo o território mineiro.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N g 45
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária conterá dotações para o combate à seca no

norte e no Noroeste do Estado de Minas Gerais e dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Carlos Pimenta

EMENDA N Q 46
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

implantação do Circuito Turístico Áreas Proibidas.".
Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 9 47
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

implantação da Política Estadual de Desporto, de que trata a Lei n2
15.457, de 2005.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N Q 48
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos às
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universidades estaduais para a implantação de programas de
permanência e assistência estudantil, com o objetivo de auxiliar
financeiramente os alunos carentes, mediante a concessão de bolsas-
alimentação, bolsas- transporte, auxílio para aquisição de livros e
outros.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 9 49
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá prever recursos destinados à

criação de cursos e atividades de extensão direcionados ao público
idoso e à abertura de vagas em disciplinas regulares dos cursos
superiores de graduação destinados a esse segmento.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 2 50
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

implantação da guarda escolar, com vistas à segurança dos
educandos e dos profissionais de ensino, bem como à proteção ao
patrimônio das escolas.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N P 51
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

implantação do Questionário de Qualificação de Evento - QQE -' que
conterá a descrição do evento turístico, sua natureza e tradição
histórica, e do Certificado de Registro de Evento - CRE -, concedido
ao evento habilitado para integrar o calendário turístico oficial de
eventos culturais e turísticos.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 9 52
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

identificação, tombamento, restauração e preservação dos bens
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integrantes do patrimônio cultural de origem africana localizados
no Estado.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 2 53
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte parágrafo único:
"Art.40-( ... )
Parágrafo único - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para

a concessão de recomposição salarial dos servidores aposentados do
Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 13 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N 2 54
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O Poder Executivo, para o ciclo orçamentário de 2007,

adotará providências necessárias ao aprimoramento da metodologia
de controle de custos, universalizando e consolidando sua
implantação, de forma a avaliar os resultados da ação governamental,
quanto à eficácia, à eficiência e à economicidade, na aplicação dos
recursos públicos, disponibilizando a informação ao Poder
Legislativo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Jayro Lessa
Justificação: Esta emenda visa a estabelecer condições mínimas

para o aperfeiçoamento do controle de custos a que se refere a letra
"e" do inciso 1 do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

EMENDA N 2 55
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Seja consignada dotação orçamentária específica para as

ações de recuperação, preservação e conservação dos parques do
Itacolomi e Rio Doce, bem como para divulgação de seu potencial.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Jayro Lessa

EMENDA N 2 56
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução
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orçamentária.".

Sala das Comissões,
Jayro Lessa

EMENDA N 9 57
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Na fixação da despesa e estimativa

Orçamentária observará os seguintes princípios:
- promoção da inclusão social;

li - atração de investimentos e fomento ao
econômico;

III - combate às desigualdades regionais;

14 de junho de 2006.

da receita, a Lei

desenvolvimento

IV - modernização da gestão e dos serviços públicos.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Jayro Lessa

EMENDA N g 58
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Siafi Assembléia para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea 'b' do inciso 1 do
art. 160 da Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Jayro Lessa
Justificação: O objetivo desta emenda é dar maior transparência à

medida que possibilita ao Poder Legislativo o acompanhamento das
metas físicas definidas no anexo de prioridades e metas da LDO e do
P PAG.

EMENDA N 2 59
Acrescente-se onde convier:
"Art. - ... - A Lei Orçamentária preverá a destinação de recursos para

a implantação do Sistema único de Assistência Social - SUAS -, no
Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA W 60
O art. 3Q fica acrescido dos seguintes § 2 9 e 3 , renumerando-se o

atual parágrafo único:
"ArL3-( ... )

rÃ
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§ 2 - A revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária

conterão programas que promovam a igualdade racial, com ações
voltadas para a gestão não racista de políticas públicas em todas as
áreas, principalmente na saúde, na assistência social, na segurança
pública e na proteção da criança e do adolescente, em consonância
com as diretrizes estabelecidas nas Conferências Estadual e Nacional
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 39 - A revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária conterão
programas que promovam a agricultura familiar, a educação e a
proteção ao meio ambiente, como forma de desenvolvimento
sustentável para homens e mulheres que vivem nas zonas rurais do
Estado.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 61
O inciso XII do art. 79 fica acrescido das seguintes alíneas "a", "b" e

"Art72-(...)
Xll-( ... )
a) o montante da renúncia por modalidade;
b) os setores da economia beneficiados;
C) o montante por tipo de receita.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 9 62
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos

relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor
índice de Desenvolvimento Humano - IDH -' com ênfase para as áreas
especiais de interesse social, conforme definição da ONU.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput", deste artigo,
consideram-se programas sociais os destinados às melhorias qualitativa e
quantitativa nas áreas de educação, saúde, segurança, geração de
emprego, habitação, assistência social, criança e adolescente, segurança
alimentar, desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais,
meio ambiente e saneamento básico.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão
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EMENDA N 9 63

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 garantirá

recursos para a implementação das tabelas de vencimentos
referentes às carreiras do funcionalismo público estadual e para a
concessão de reajustes para os servidores aposentados.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N Q 64
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao

cumprimento da Lei n2 15.473, de 28 de janeiro de 2005, que autoriza
a criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 65
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 2, renumerando-se o

atual parágrafo único:

§ ... - Terão precedência, na alocação de recursos, os programas de
governo previstos no PMDI e no PPAG, relativos à garantia dos
direitos fundamentais a saúde, habitação, assistência social, da
criança e do adolescente, a segurança, educação, segurança
alimentar, ciência e tecnologia, ao desenvolvimento sustentável de
assentamentos rurais, meio ambiente e saneamento básico, não
constituindo tal precedência, todavia, limite à programação das
despesas.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 9 66
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para a

capacitação de profissionais que atuem na Educação Infantil.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

rs
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EMENDA N 9 67

Acrescente-se onde convier:
"Art - ... - A Lei Orçamentária preverá a destinação de recursos para

fazer face à concessão de isenção de ICMS aos veículos automotores
adquiridos por pessoas portadoras de deficiências física, visual e
mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente, ou por
intermédio de seu representante legal, até que sejam majoradas as
alíquotas incidentes nas operações internas com automóveis de luxo e
importados.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 68
Acrescente-se onde convier:
"Art. - ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para ações que

assegurem a integração das políticas públicas de assistência social,
de educação e de saúde.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 69
Acrescente-se onde convier:

- A Lei Orçamentária destinará recursos para o co-
financiamento da proteção social básica no custeio dos centros de
referência de assistência social.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 70
Acrescente-se onde convier:
"Art - ... A Lei Orçamentária destinará recursos para a implantação

da Lei n 9 15.982, de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, sob a coordenação do
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas
Gerais - Consea.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N Q 71
Acrescente-se ao art. 45 o seguinte inciso IV:
"Art. 45 -

rAC
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IV - os recursos de transferência do Suas.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 72
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

construção de pistas de 'skate' nos Municípios do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Biel Rocha
Justificação: Minas Gerais registra importante inovação em matéria

orçamentária: desde 2003, temos apresentado emendas às Leis
Orçamentárias destinando recursos para a construção de pistas de
"skate" nos Municípios de Minas Gerais. Aprovadas e executadas,
essas emendas têm proporcionado aos jovens de inúmeros
Municípios a possibilidade da prática regular desse esporte.

Consideramos a construção de pistas de "skate" uma forma concreta
de minorar a exclusão social de inúmeras crianças e adolescentes,
que nelas encontram a oportunidade da prática sistemática de um
esporte e uma forma sadia de socialização. Entendemos que o
investimento no "skate" é uma reafirmação da integração desse
esporte como política pública inclusiva.

EMENDA N 2 73
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para a criação das

Comissões	Regionais de Segurança	Alimentar	Nutricional
Sustentável - CRSAN5 - e para o Programa de Segurança Alimentar.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 74
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos para apoio à

constituição e à consolidação dos Fóruns Municipais de Lixo e
Cidadania.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 9 75

4	 ..
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Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para a

melhoria das condições materiais das escolas para atendimento da
criança de 6 anos no ensino fundamental.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 9 76
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para

programas de construção de pequenas barragens e poços artesianos
e para políticas de fomento e apoio técnico ao pequeno produtor rural
do Vale do Jequitinhonha.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão
Justificação: As comunidades rurais e os pequenos agricultores do

Vale do Jequitinhonha sofrem com a escassez de chuvas. A falta de
água compromete a produção de alimentos e a sobrevivência das
famílias, obrigando, ainda hoje, no século XXI, a migração para outras
regiões do Estado e do País.

E urgente a implantação de uma política estadual de abastecimento
d'água e de fomento à produção agropecuária voltada para essa
região.

EMENDA N o 77
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para o

fomento e desenvolvimento do turismo no Médio e Baixo
Jequitinhonha;".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão
Justificação: O Baixo e o Médio Jequitinhonha são regiões dotadas

de grande interesse turístico. Entretanto, são regiões que não estão
sendo contempladas pelos recursos captados no BID pelo Prodetur II,
em virtude da linha de crédito referida ser específica para desenvolver
o turismo em locais onde já há infra-estrutura turística desenvolvida.

No caso do Vale do Jequitinhonha, essa região necessita do apoio
institucional para desenvolver uma estrutura ainda incipiente e, assim,
poder concorrer à captação de recursos no mercado. Dessa forma,
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entendemos ser essencial o poder público alocar recursos para
essa finalidade, atendendo, enfim, a antiga reivindicação da região.

EMENDA N 9 78
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará os recursos provenientes da

exploração de jogos lotéricos e similares da Loteria do Estado de
Minas Gerais a programas das áreas de assistência social, desportos,
educação, saúde e desenvolvimento social, alocando-os nos fundos
estaduais legalmente constituídos.

Parágrafo único - O Conselho de Segurança Alimentar Nutricional
Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -,
excepcionalmente receberá recursos dispostos no artigo, mesmo não
havendo fundo constituído.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 79
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para a

capacitação de professores e melhoria das condições materiais das
escolas para o atendimento da pessoa portadora de deficiência.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 2 80
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação orçamentária destinada

à distribuição de gás natural no Noroeste do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Antônio Andrade
Justificação: No ano de 2005, a Agência Nacional de Petróleo

realizou licitação para que empresas pudessem fazer estudos de
exploração do gás natural na área da Bacia do Rio São Francisco.

O Projeto Estruturador do Estado já prevê a distribuição de gás
natural em Minas Gerais, por meio da Ação 3364. Porém, a
distribuição está direcionada para as regiões do Rio Doce, Sul de
Minas e Triângulo.

Tendo em vista o adiantado estudo de alguns grupos e empresas, e,
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considerando a importância para o desenvolvimento de toda a
região, principalmente, dos Municípios do Noroeste Mineiro,
antecipamos a necessidade de destinar recursos específicos para a
distribuição de gás natural na lei orçamentária que terá vigência no
ano de 2007.

EMENDA W 81
Modifique-se a meta da Ação 1.035 do Programa 0382 do Anexo 1

de Prioridade e Metas para 2007:
- A tabela referente ao 'Anexo 1 - Prioridades e Metas para 2007 -

Programa: Minas sem Fome" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N2 82
Modifique-se a meta da Ação P573 do Programa 217 do Anexo 1 de

Prioridades e Metas para 2007:
- A tabela referente ao "Anexo 1 - Prioridades e Metas para 2007 -

Programa: 0217 - Estrada Real" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA M 83
Modifique-se a meta da Ação 1.162 do Programa 688 do Anexo 1 de

Prioridades e Metas para 2007:
- A tabela referente ao "Anexo 1 - Prioridades e Metas para 2007 -

Programa: 688 - Programa de Combate à Pobreza Rural" foi publicada
no "Diário do Legislativo" de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N 9 84
Modifique-se a meta da Ação P135 do Programa 217 do Anexo 1 de

Prioridades e Metas para 2007:
A tabela referente ao "Anexo 1 - Prioridades e Metas para 2007 -

Programa: 217 - Estrada Real" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

WiL
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EMENDA N 9 85

O art. 3Q passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.32 -( ...)
Parágrafo único - A revisão do plano plurianual e a Lei Orçamentária

conterão programas que incluam:
- a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das

mulheres, com ações voltadas ao acesso à escolarização, à inclusão
de mulheres vuinerabilizadas e ao atendimento materno-infantil, em
consonância com os objetivos de desenvolvimento do milênio
estabelecidos pelas Nações Unidas.

II - a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao
meio ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável para os
homens, as mulheres e as minorias étnicas, como quilombolas e
indígenas, que vivem nas zonas rurais do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N 2 86
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2007 destinará recursos para

implantação da política estadual de incentivo às microdestilarias de
álcool e beneliciamento de produtos derivados da cana-de-açúcar no
Estado de Minas Gerais, conforme dispõe a Lei n 2 15.456, de 12 de
janeiro de 2005.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N 2 87
Modifique-se a meta da Ação R116 do Programa 0172 do Anexo 1

de Prioridade e Metas para 2007:
A tabela referente ao "Anexo 1 - Prioridades e Metas para 2007 -

Programa: 0172 - Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N g 88
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão destinados recursos na Lei Orçamentária para

I4
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concessão de Bolsas de Estudos aos alunos matriculados nas
Escolas Famílias Agrícolas mineiras, de acordo com o Decreto n9
43.978, de 3 de março de 2005, que regulamenta a Lei n 2 14.614, de
31 de março de 2003, que institui o programa de apoio financeiro à
Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N 2 89
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2007 destinará recursos para a

implantação da Política Estadual de Agricultura Urbana no Estado de
Minas Gerais, de acordo com a Lei n 9 15.973, de 12 de janeiro de
2006.".

Sala das Comissões,
Padre João

EMENDA N 9 90
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2006 destinará recursos para a

conservação, a manutenção, a proteção e a restauração de
edificações declaradas como patrimônio cultural, histórico e artístico
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Padre João

EMENDA N 9 91
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos para a

restauração, preservação e divulgação do acervo do cineasta
Humberto Mauro, localizado no Município de Volta Grande.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Biel Rocha

EMENDA N°92
Dê-se ao parágrafo único do art. 7°a seguinte redação:
"Art.7°( ... )
Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo,

consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles
implementados pelos Órgãos e entidades vinculados ao Sistema Unico
de Saúde - SUS-, em conformidade com a Resolução n°322, de 8 de

14 de junho de 2006.
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maio de 2003, do Conselho Nacional de Saúde.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A proposta tem o objetivo de preservar o espírito da

Emenda à Constituição n°29, de 13/9/2000, que tem a clara intenção
de garantir um fluxo contínuo de recursos para o Sistema único de
Saúde. A emenda visa também a adequar a LDO à legislação vigente
na área de sus, especialmente à Resolução n o 322, editada pelo
Conselho Nacional de Saúde e homologada pelo Ministério da Saúde.
Esperamos, com esta emenda, evitar que a previsão orçamentária
para 2006 inclua entre as despesas com saúde gastos que não são
pertinentes à área.

EMENDA N°93
Acrescente-se ao art. 7 0 0 seguinte parágrafo:
"Art.7°-( ... )
§ ... Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se

despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas
financiadas pelo produto da arrecadação dos impostos a que se refere
os arts. 155, 157 e inciso 1, alínea "a", e inciso II do ai. 159 da
Constituição da República, identificados como "Fonte 10 - Recursos
Ordinários.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCd0B
Justificação: A Constituição da República é clara quanto à

vinculação de 12% do produto de impostos e transferências para
ações e serviços públicos de saúde. Apesar disso, o governo tem
apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da vinculação,
despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-
se, entre essas, as despesas realizadas pela Copasa-MG, financiadas
com recursos provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo
dos usuários do serviço. Esses recursos integram o patrimônio da
empresa e não se confundem, em hipótese alguma, com os recursos
discriminados pela Constituição. Não se trata, aqui, de negar
importância para a prevenção da saúde da população e para a
ampliação do serviço de saneamento ambiental, mas sim de preservar
a integridade do mandamento constitucional: é absolutamente
imprescindível o aumento de recursos públicos para a área de saúde,
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inclusive o saneamento, desde que respeitado o princípio basilar
do Sistema único de Saúde de gratuidade dos serviços. Não é
admissível, portanto, a substituição derecursos dos impostos por
tarifas cobradas aos usuários.

EMENDA N°94
Dê-se ao art. 8 0 a seguinte redação:
"Art. 8° - Os recursos previstos no inciso II do § 2 9 do art. 198 da

Constituição da República deverão ser aplicados, integralmente, no
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 2 4.320, de 17 de março de 1964.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O artigo tem o propósito de definir que apenas serão

computadas no cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano.
No último bimestre de 2004, o Executivo empenhou mais de
R$300.000.000,00 no orçamento do Fundo Estadual de Saúde. Essas
despesas tiveram seu pagamento transferido para 2005, como Restos
a Pagar não processados. Tratava-se de despesas não liquidadas,
procedimento que desrespeita orientação expedida pelo Tribunal de
Contas do Estado. Com a adoção desse dispositivo na LDO em 2005,
foi possível evitar a realização, durante a execução orçamentária, de
manobras contábeis, como a postergação propositada de repasse de
recursos à saúde e a realização de empenhos sem a entrega dos
correspondentes serviços ou mercadorias; no entanto, a redação pode
ser aperfeiçoada, retirando-se do texto a menção às entidades que
não integram o orçamento fiscal e que, por conseguinte, não
empenham despesas.

EMENDA N°95
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação, suprimindo-se os §

12 e 2Q e passando o § 32 a parágrafo único:
"Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensorja Pública e do Tribunal de Contas terão como limites, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha
de pagamento do mês de abril de 2006, projetada para o exercício de
2007, considerando a revisão de que trata o inciso X do art. 37 da
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Constituição Federal e eventuais acréscimos legais.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: As eventuais restrições às despesas de pessoal estão

regulamentadas pela Constituição da República e pela Lei
Complementar nQ 101, sendo desnecessária qualquer outra
regulamentação sobre a matéria. Não é justo nem conveniente o
estabelecimento de limite interior ao já determinado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal para os reajustes salariais dos servidores
estaduais, instituindo tratamento diferenciado em ralação aos demais
servidores das outras esferas federais. Os parágrafos que
pretendemos suprimir instituem um cálculo que tem apenas o efeito de
servir de orientação ao Executivo na negociação com os servidores, o
qual nunca foi implementado.

EMENDA N°96
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual -, o seguinte programa, com respectivas ações,
produtos, unidades de medida e metas para 2007:

Programa: 0179 - Atendimento a Educação Infantil
Ação: 4736 - Desenvolvimento da Educação Infantil
Produto/Unidade de Medida: Escola Beneficiada
Meta 2007: 457
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O Executivo não incluiu no Anexo de Prioridades e

Metas o Programa Atendimento à Educação Infantil. O PPAG definiu
esse programa como objeto de monitoramento intensivo, dando clara
prioridade a sua execução. Propomos a sua inclusão no referido
anexo para que este tenha, em 2007, precedência na alocação e
execução de recursos.

EMENDA N°97
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - o seguinte programa, com respectivas ações,
produtos, unidades de medida e metas para 2007:

Programa: 0339 - Apoio à Reforma Agrária
Ação: 1036 - Implantação de Infra-Estrutura em Assentamento de

Reforma Agrária
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Produto/Unidade de Medida: Infra-Estrutura Implantada
Meta 2007: 20
Programa: 0339 - Apoio à Reforma Agrária
Ação: 4790 - Obtenção de Novas Áreas para Reforma Agrária
Produto/Unidade de Medida: Infra-estrutura - Parecer Jurídico

Encaminhado Parecer
Meta 2007: 20
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Propomos a inclusão no Anexo de Prioridades e Metas

de Ações do Programa Estadual de Apoio à Reforma Agrária, a cargo
do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, com metas
compatíveis às apresentadas pelo PPAG. A reforma agrária é
imprescindível à implantação de um projeto de desenvolvimento
inclusivo e sustentável, e, pela sua condição de ação estratégica, não
pode ser deixado à responsabilidade exclusiva da União. A emenda
procura destacar, na programação das ações destinadas ao
desenvolvimento do Estado, projetos destinados a efetivação da
justiça social no campo.

EMENDA N°98
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - o seguinte programa, com respectivas ações,
produtos, unidades de medida e metas para 2007:

Programa: 0178
Ação: Desenvolvimento do Ensino Superior
Produto/Unidade de Medida:
Meta 2007:
Programa: 4698
Ação: Ensino do Terceiro Grau
Produto/Unidade de Medida: Aluno formado-Aluno
Meta 2007: 573
Programa: 4860
Ação: Implantação do Sistema de Reserva

Universidades Estaduais - Uemg
Produto/Unidade de Medida: Alunos que Ingressaram
Reserva de Vagas - Diplomados - Aluno Diplomado

Meta 2007: 254

de Vagas nas

pelo Sistema de
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Programa: 4047
Ação: Apoio a Projetos de Pesquisa Científica

Produto/Unidade de Medida: Projeto e Pesquisa Concluído - Projeto-
Pesquisa

Meta 2007: 20
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O Executivo não incluiu no Anexo de Prioridades e

Metas o Programa Desenvolvimento do Ensino Superior. O PPAG
definiu esse programa como objeto de monitoramento intensivo,
dando clara prioridade a sua execução. Propomos a sua inclusão no
referido anexo para que este tenha em 2007 precedência na alocação
e execução de recursos.

EMENDA N°99
Dê-se ao art. 17 do projeto a seguinte redação:
"Art. 17 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na internet, para acesso de toda a sociedade, as
seguintes informações:

- a Lei de Diretrizes Orçamentárias
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução de metas físicas do

Sigplan;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada:
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas, com as respectivas estimativas bimestrais, bem como
de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos e
convênios referentes a projetos, discriminando as classificações
funcional e por programas, a unidade orçamentária, a contratada ou
convenente, o objeto e os prazos de execução, os valores e as datas
das liberações de recursos;

VII - o relatório das tomadas ou das prestações de contas anuais e
extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração pública
estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas
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do Estado dos respectivos processos de tomadas e prestações de
contas;

VIII - relatórios das despesas com publicidade institucional e com
publicidade de utilidade pública, discriminando o total das despesas
da administração direta e da indireta, incluindo as empresas
controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou entidade
responsável pela informação veiculada e a relação das agências
contratadas pelo Executivo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Procuramos garantir um patamar mínimo de divulgação

de informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de
modo a ampliar o grau de transparência orçamentária do Estado.
Devemos notar que todas as informações listadas estão disponíveis
no âmbito da União e algumas delas já são fornecidas pelo Estado,
sem que haja comando específico para isso na legislação mineira.

EMENDA N°100
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:
"Art. 39 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi-
MG -, ao Armazém Siafi -, ao Sistema de Informações Gerenciais e
Planejamento - Sigplan -, ao Sistema de Administração de Pessoal -
Sisap -, ao Sistema Integrado de Administração - Siad - e ao Sistema
Integrado de Protocolo - Sipro - para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do
art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as
condições técnicas de acesso e o treinamento para a operação dos
mecanismos de consulta aos sistemas referidos no "caput".".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas. Por esse motivo,
propomos a ampliação do rol dos sistemas que serão postos à
disposição dos parlamentares.

EMENDA N°101

rÃ'
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Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao Siaf Assembléia para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea t" do inciso 1 do
art. 160 da Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCd0B
Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do

Legislativo é necessário o total acesso a todos os bancos de dados
referentes à execução de despesas públicas, inclusive às do próprio
Poder. Não vemos motivo pelo qual não se possa dar a todos os
membros desta Casa o pleno conhecimento de sua execução
orçamentária e financeira.

EMENDA N°102
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - Os programas orçamentários financiados com recursos

provenientes da União devem identificar, na lei orçamentária os
programas federais que lhes estão associados, até para efeito de
divulgação publicitária.

Parágrafo único - O Orçamento discriminará em fonte de recurso
específica as transferências por convênios, acordos e ajustes com a
União.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdOB
justificação: São cada vez mais freqüentes no Brasil os programas e

as políticas públicas de execução intergovernamenta l. Essa tendência
configura importante avanço nas relações federativas, instituindo a co-
responsabilidade e a cooperação entre os diversos entes na prestação
de serviços ao cidadão. A proposta que apresentamos visa a
aperfeiçoar a execução dos programas desenvolvidos em colaboração
com a União e dar visibilidade às políticas comuns aos dois entes,
correspondendo a prática comum em organismos estruturados na
forma do federalismo cooperativo, como, por exemplo, entre os
membros da União Européia.

EMENDA N°103
Acrescente-se ao art. 35 o seguinte § 3°
'Art.35-( ... )
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§ 3° - O Poder Executivo demonstrará, em audiência pública

semestral perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa, a aderência das aplicações
dos recursos do BDMG à política estipulada nesta lei, bem como a
execução do plano de metas previsto neste artigo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O BDMG possui um papel fundamenta) no

financiamento do desenvolvimento do Estado, sendo gestor de
significativos recursos a ele destinados pelo Estado para este fim. A
alteração que se pretende com essa emenda é derivada de iniciativa
do Bloco PT-PCdoB, que procurou dar publicidade à gestão desses
recursos, de modo a permitir ao banco uma melhor prestação de
contas à sociedade mineira. A metodologia por nós proposta é
adotada pela União para o controle público das agências nacionais de
fomento, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o
BNDES. O projeto de LDO deste ano adota mais um dispositivo de
nossa proposta original, consubstanciada no § 2 1 do art. 35.
Acreditamos que a adoção das audiências públicas, propostas pela
emenda, estabelecerá o patamar mínimo de transparência ao qual o
Executivo paulatinamente vem aderindo.

EMENDA N°104
Acrescente-se ao art. 29 o seguinte § 2°, passando o parágrafo

único a § 1°:
"Art. 29 -
§ 2 - O Poder Executivo publicará e manterá na internet relatório

semestral dos investimentos realizados pelas empresas controladas
pelo Estado, com o mesmo detalhamento previsto neste artigo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar

efetividade ao Orçamento de Investimentos das empresas estatais,
permitindo o acompanhamento, pelos mesmos elementos de
classificação, dos investimentos aprovados na Lei Orçamentária.

EMENDA N°105
Acrescente-se ao art. 29 o seguinte parágrafo, passando o parágrafo

único a § 1 °:
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"Art 29-
§ ... As empresas cuja programação conste integralmente no

Orçamento Fiscal, não integrarão o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de evitar a

duplicação de informações no Orçamento, simplificando a leitura do
Orçamento de Investimentos, uma vez que as informações das
empresas dependentes já faz parte, com maior detalhamento, do
Orçamento Fiscal, por comando da Lei de Responsabilidade Fiscal.

EMENDA N°106
Acrescente-se no art. 38 o seguinte § 2 0, passando o parágrafo

único a § 1 °:
"Art. 38 -( ... )
§ 2 0 - O Poder Executivo, no ato de que trata este artigo, publicará,

ainda, as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas por
categoria econômica e fontes.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande

importância ao planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo,
também, a obrigação de se limitarem os empenhos, caso não se
efetive a previsão de receita. Para isso, o art. 13 dessa lei determina o
desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de
arrecadação. A emenda que apresentamos tem o objetivo de dar total
publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas pela
Secretaria de Fazenda, demonstrando em um mesmo instrumento a
previsão de receitas e de desembolso de despesas.

EMENDA N°107
Acrescente-se, no "caput" do art. 41 do projeto, a expressão "e

programa" após a expressão "por órgão".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O maior detalhamento das programação dos

desembolsos financeiros visa a permitir o acompanhamento da
execução orçamentária, dando transparência aos eventuais
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contingenciamentos de despesas.

EMENDA N°108
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
"Art. .... - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão

apresentados na forma e com o detalhamento constantes na lei
orçamentária anual e encaminhados pelo Poder Executivo à
Assembléia Legislativa.

§ 12 - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais
exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que
indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivas metas.

§ 2 - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de
arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das
estimativas de receitas para o exercício.

Art. ... - Os atos de abertura de créditos suplementares autorizados
na lei orçamentária seguirão numeração seqüencial própria, que se
encerrará ao final do exercício, e serão acompanhados da exposição
de motivos a que faz referência o § 1 1 do artigo anterior, observado o
§ 2 2 do mesmo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: As modificações aqui propostas têm o objetivo de

regular a apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa
Casa, de modo a facilitar o acompanhamento e a fiscalização das
modificações introduzidas na lei orçamentária. Pretendemos, com a
adoção dos mecanismos de controle e de transparência propostos,
ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas
governamentais, reforçando o sistema de planejamento pelo exercício
da justificação circunstanciada de todos os seus atos.

EMENDA N°109
Acrescente-se o seguinte art. 29, renumerando-se os demais:
"Art. 29 - Os órgãos ou entidades concedentes deverão

disponibilizar na internet informações contendo, no mínimo, data da
assinatura dos instrumentos de transferência voluntária, nome do
convenente, objeto das transferências, valor liberado e classificação
funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

rÀ
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Parágrafo único - Os órgãos concedentes deverão ainda:
- divulgar, pela Internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;
b) no prazo de sessenta dias após a publicação da Lei

Orçamentária, o conjunto de exigências e procedimentos, inclusive
formulários, necessários à realização das transferências;

c) os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação
irregular dos recursos transferidos;

II - viabilizar acompanhamento, pela internet, dos processos de
liberação de recursos;

III - adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e
padronizados que orientem os interessados de modo a facilitar o seu
acesso direto aos órgãos da administração pública estadual.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda pretende estabelecer procedimentos que

simplifiquem e dêem transparência à execução de políticas públicas
estaduais por meio da colaboração com os Municípios. Propomos a
publicação dos critérios que determinam a escolha de um Município
como parceiro da administração estadual, de modo a garantir a
impessoalidade no exercício discricionário de despesas e possibilitar a
todos os Municípios a igualdade de condições na disputa dos recursos
complementares estaduais.

EMENDA N°110
Acrescente-se ao art. 28 os seguintes § 4, 52 e 6:
"Art. 28 - ( ... )
§ 4 - O Executivo implantará o Cadastro único de Exigências para

Transferências Voluntárias para Municípios, com o objetivo de
desburocratização e simplificação processual, previamente à
celebração de convênios, bem como nos momentos antecedentes às
liberações das respectivas parcelas dos recursos.

§ 5 0 - O convenente será comunicado pelo órgão concedente da
ocorrência de fato que motive a suspensão ou o impedimento de
liberação de recursos a título de transferências voluntárias.

§ 6 0- A Secretaria de Fazenda manterá na internet relação
atualizada dos entes que apresentarem motivos de suspensão ou
impedimento de transferências voluntárias.".

rs
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A ausência de um cadastro unificado obriga os

Municípios, quando da elaboração de convênios com o Estado, a
apresentação de um grande número de documentos em duplicidade
aos diversos órgãos concedentes da administração. Essa prática
provoca, conseqüentemente, aumento do custo de material e de
tempo. A emenda preconiza a criação do cadastro unificado, prevista
na LDO vigente, e traria significativo ganho de agilidade na execução
de políticas públicas de interesse intergovernamental. A emenda
busca ainda criar condições para que os Municípios tomem rápido
conhecimento de quaisquer eventos supervenientes, de modo a tomar
tempestivamente as providencias necessárias à regularização de suas
relações com o Estado.

EMENDA N°111
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 4°:
"Art. 20 - ( ... )
§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão contratados para

execução de atividades que comprovadamente não possam ser
desempenhadas por servidores ou empregados da administração
estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na página oficial
do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a
autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços,
especificação dos serviços e prazo de conclusão.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às

despesas com consultorias, que, como demonstraram estudos do
Ministério do Planejamento, referentes particularmente à contratação
de consultores em programas com financiamento internacional,
freqüentemente têm custos superiores ao trabalho desenvolvido por
quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi
adotado nas LDO em 2004 e 2005, e não parece haver motivo para
sua exclusão, principalmente quando se observa a trajetória crescente
dessas despesas, que subiram, no orçamento executado pelo Poder
Executivo, de R$17.600.000,00 em 2002 para R$39.300.000,00 em

rs



1073

2005.
EMENDA N°112

demonstrativa de que trata o § 32 do art. 73 da Constituição da
uniformizar a divulgação, por seus órgãos e entidades, do

Estado, estabelecendo a disposição das informações e a data para

Acrescente-se ande convier:
"Art. ... - O Poder Executivo expedirá regulamentação visando a

sua publicação.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCd0B
Justificação: O demonstrativo instituído pela Constituição da Estado

visa a dar transparência às despesas com pessoal, permitindo a
identificação dos órgãos e dos cargos que merecem maior atenção na
administração de recursos humanos na administração pública
estadual; no entanto, a falta de regulamentação sobre o formato do
demonstrativo tem criado dificuldade para o acompanhamento da
evolução das despesas de pessoal. Hoje, cada órgão ou entidade
publicam o demonstrativo em data e padrão por eles mesmos
definidos, além de nem sempre manter atualizadas em sua página na
internet as informações publicadas. Julgamos apropriado para o
pleno cumprimento da intenção expressa pela Constituição, a
padronização das informações.

EMENDA N°113
Dê-se ao inciso XVI do art. 7 0 a seguinte redação:
"Art.7°-( ... )
XVI - demonstrativo das receitas e das despesas primárias

associadas às parcerias público-privadas discriminadas por projeto
licitado.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCd0B	tem o objetivo garantir o detalhamento dos
Justificação: A proposta parcerias público-privadas proposto pelo

efeitos financeiros das transparência da gestão dos recursosgoverno, aumentando a
utilizados nesses projetos. EMENDA N°114

72 o seguinte inciso:Acrescente-se ao art.
"Art.72-(...
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- demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos -

dos serviços públicos financiados por taxas, contendo a arrecadação
total de cada taxa, o número de contribuintes de cada taxa, p custo
total e o custo unitário do serviço, executado em 2005 e previsto em
2006, para o cumprimento do inciso V do art. 33 desta lei.'.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Segundo o Código Tributário Nacional, as taxas têm

como fato gerador "o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição". O inciso
V do art. 33 do projeto repete disposição da LDO vigente, que
determina a revisão da legislação tributária, com o objetivo, no que diz
respeito às taxas, de tornar compatível a arrecadação com os custos
dos respectivos serviços. Uma vez que as taxas devem corresponder
ao custo do serviço, que, para ter essa fonte de financiamento, deve
ser divisível e específico, é presumível que esses custos e receitas já
sejam contabilizados pelo Estado. Propomos a divulgação dessas
informações de modo a permitir a efetiva avaliação, por parte desta
Casa, da previsão de receita orçamentária.

EMENDA N° 115
Suprima-se o inciso V do art. 15, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O inciso V tenta retornar uma proibição de anulação

para emendas que constava na LDO de 2002 e foi rejeitada pela
Assembléia nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2003, 2004 e
2005. Na verdade, a proposta ainda amplia o alcance da proposta
repetidamente repelida pelo Legislativo, já que o Findes incorporou,
além dos recursos do Find e do Fundieste, objeto da proposta original,
os do FDMM. Não vemos sentido em se garantir tratamento
privilegiado a esse Fundo, à margem da discussão geral da
prioridades de despesas estaduais. Procuramos, com a emenda,
sustentar o correto entendimento já reiteradamente expresso por esta
Casa sobre a matéria.

EMENDA N°116
Dê-se ao inciso IV do art. 15 a seguinte redação:
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"Art15-(...)
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados,

exceto quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito da
entidade arrecadadora;".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: O inciso 1 do artigo impede o remanejamento de

recursos vinculados. No caso do inciso IV, que pretendemos alterar,
há uma extrapolação indevida desse conceito. De fato, os recursos
diretamente arrecadados são, formalmente, parte do patrimônio da
entidade arrecadadora. Por esse motivo, sua transferência para cobrir
despesas de outras unidades orçamentárias seria imprópria. Porém,
parece razoável que se possa promover o remanejamento dos
recursos no âmbito das dotações da entidade arrecadadora, o que
não afeta o seu patrimônio.

EMENDA N°117
Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - E vedada a anulação de recursos para a apresentação de

emendas ao projeto de lei orçamentária e o cancelamento de recursos
para a abertura de créditos suplementares sobre:".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCd0B
Justificação: O projeto reproduz norma tradicionalmente inserida nas

LDO5 estaduais, a qual restringe a participação do Legislativo na
elaboração da Lei Orçamentária. Lembramos que apenas 5,89% dos
recursos previstos na proposta orçamentária de 2006 podiam ser
remanejados pela Assembléia. Julgamos necessária uma maior
participação do Poder Legislativo na elaboração da programação
orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes. Acreditamos
que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na
elaboração do Orçamento seria restringir o uso das dotações listadas
nos incisos como fonte de anulação de recursos para atos de
suplementação e contingenciamento submetendo o Executivo às
mesmas limitações impostas ao Legislativo.

EMENDA N° 118
Suprima-se o art. 16, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.

rs
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Bloco PT-PCdoB
Justificação: A Lei n 1 15.033, de 2004, que estabelece o PPAG,

prevê que a "exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei
ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou de projeto de
lei específico". Não parece haver motivo para que essa disposição
esteja contida aqui, já que os programas estruturadores não são
exceção à regra. O parágrafo único também não parece necessário, já
que nada impede a alteração, por meio de emendas do Executivo, do
projeto de lei orçamentária.

EMENDA N°119
Suprima-se o § 2°do art. 45.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Segundo o parágrafo único do art. 8 0 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, "os recursos legalmente vinculados a
finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto
de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso". O parágrafo que a emenda propõe suprimir
permite a alteração pelo Executivo do destino de recursos
expressamente imputados no exercício anterior, pela lei orçamentária,
a unidades específicas. Caso se trate de recursos legalmente
vinculados, a autorização contida no parágrafo não se aplica e, caso
se trate de recursos livres, será necessária sua inclusão no orçamento
ou em seus créditos adicionais para que essa transferência se torne
efetiva. Procuramos, com a emenda, preservar a participação do
Legislativo na discussão sobre a mais adequada aplicação de
recursos públicos.

EMENDA N°120
Dêem-se ao § 1 ° do art. 45 os seauintes incisos III e IV.

renumerando-se os demais:
"Art. 45 -(...)
§1°-( ... )
III - os recursos destinados

Minas Gerais - Fapemig;
IV - demais recursos

específicas;".

à Fundação de Amparo à Pesquisa de

legalmente vinculados a finalidades

rs
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Bloco PT-PCdoB
Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que

está inserido na LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de
2004, promoveu a reversão ao Tesouro de R$318.085.000,00 de
superávit da Fapemig. Esses recursos foram destinados à Fundação
por vinculação constitucional, e sua transferência a essa entidade foi
propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A
manobra foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do
Estado e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
desta Casa, por representar claro desrespeito à vontade da
Constituição e ao parágrafo único do art. 8 0 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente
vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,
preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis
que desvirtuam o princípio republicano de respeito à legalidade.

EMENDA N2121
Dê-se ao Programa 0213, constante no Anexo 1 - Prioridades e

Metas para 2007 - a seguinte redação:
*, A tabela referente ao Anexo mencionado acima foi publicada no

"Diário do Legislativo" de 24.6.2006.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sargento Rodrigues
Justificação: A emenda em tela tem por objetivo seja majorado o

número de unidades habitacionais previstos no âmbito das Ações n9s
1.113 e 1.078, ambas referentes ao Programa 0213— Lares Geraes.

O aumento pretendido busca viabilizar a construção de um maior
número de residências a serem destinadas aos policiais e bombeiros
militares, aos policiais civis e agentes de segurança penitenciários de
nosso Estado, profissionais estes que têm fragilizada a segurança
própria em razão de residirem em locais de risco, o que necessita ser
corrigido com urgência, dado ao iminente risco de morte a que se
vêem expostos.

EMENDA N Q 122
Acrescente-se ao art. 28 o seguinte § 42 (ou § 32 do art. 26):

WIL1W
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- A não-apresentação da prestação de contas final no

prazo estipulado em convênio, desde que venha a ser aprovada pelo
órgão concedente, não ensejará o bloqueio do convenente no Siafi-
MG.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: A emenda proposta visa possilbilitar a apresentação

final de prestação de contas de convênios após o prazo estipulado.
Estando a obra concluída e a prestação de contas devidamente
aprovada, não há razão para inclusão do convenente no Sistema
Integrado de Administração Financeira - Siafi-MG - apenas pela falta
de observância do prazo, pois não se trata de inadimpléncia, e sim de
mera formalidade. Sabe-se que a inclusão no Siafi-MO gera uma série
de impedimentos, principalmente para os Municípios. Portanto, não é
justo bloquear esses convenentes que estão sempre necessitando de
recursos para promover o desenvolvimento local e até mesmo
regional.

EMENDA N 9 123
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à realização

de leilão de veículos apreendidos na Capital e no interior do Estado.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: Conforme apurado na Comissão Especial dos

Depósitos de Veículos Apreendidos, presidida por este Deputado, os
veículos apreendidos e não reclamados, tanto na Capital quanto no
interior do Estado, ficam armazenados em condições precárias,
sujeitos a depreciações e depredações.

Apresento esta emenda com o intuito de se realizarem
periodicamente leilões, de forma a regularizar a situação. Com  isso,
será amenizado o problema da superlotação dos pátios e reduzido o
custo com a guarda, sendo também fonte de receita para cobrir as
despesas decorrentes da apreensão, da remoção, do armazenamento
e do leilão de tais veículos.

EMENDA N 2 124
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O Poder Executivo implantará o Cadastro único de

rÀ---A
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Municípios, em virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere
com o objetivo de promover a desburocratização e a simplificação
processual por meio do registro do Município nesse cadastro
previamente à celebração de convênio ou à liberação dos respectivos
recursos.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Antônio Júlio
Justificação: Os Municípios mineiros, quando da celebração de

convênio com o Estado, precisam arcar com a burocracia de
apresentar grande número de documentos idênticos nos diferentes
órgãos da mesma administração. Essa exigência vem trazendo
inúmeros transtornos e dificuldades para os Municípios, sem contar os
gastos exorbitantes com material e dispêndio de tempo. A emenda
propõe a criação de um cadastro unificado, com o objetivo de
promover a desburocratização e a simplificação processual por meio
de um único registro do Município para todos os órgãos da
administração.

EMENDA N 2 125
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

cumprimento de programas voltados ao tratamento e ao atendimento
da pessoa portadora de autismo.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo desta emenda é garantir o acolhimento, a

orientação e a assistência às crianças carentes portadoras de autismo
e outras deficiências cognitivas, bem como a seus familiares. Visa
também à criação de entidades assistenciais que realizem o trabalho
de apoio e assistência aos portadores de deficiência mental,
principalmente voltadas para o tratamento do autista.

O autismo é um transtorno de natureza biológica que afeta
mecanismos de comunicação, socialização e cognição. As crianças
autistas apresentam comportamento compulsivo e ritualístico. E uma
patologia diferente do retardo mental e da lesão cerebral, e, por isso,
seus portadores precisam de tratamento diferenciado, especial e
contínuo. O tratamento mais moderno e eficiente é o
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psicoeducacional. Por meio dele, os autistas conseguem se
comunicar e interagir de maneira mais satisfatória consigo mesmos e
com o próximo.

Está mais do que comprovado que o autista precisa de tratamento
diferente daquele oferecido pelo Estado aos portadores de síndrome
de Down e de outras deficiências mentais. O autista grave precisa de
cuidado especial, voltado para o atendimento e o tratamento das
peculiaridades de suas condições.

Ocorre que, em Minas Gerais, há carência de instituições públicas e
particulares especializadas nesse tipo de tratamento. Ao procurarem o
poder público, os pais se surpreendem ao descobrir que não existe
nenhuma instituição especializada no atendimento ao autista. São
aconselhados à procurar o Centro de Referência de Saúde Mental -
Cersam -, entidade ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Porém, o
próprio Cersam explica que não atende esse tipo de patologia. Casos
de pessoas com deficiência mental cognitiva não são aceitos. A
maioria dos pacientes que lá se encontram são oriundos dos antigos
manicômios judiciais, pessoas que algum dia tiveram vida normal e
que têm possibilidade de se reabilitar, ainda que parcialmente.

Uma criança já nasce com autismo, não o adquire ao longo da vida.
Isso significa que ela nunca teve e nunca terá vida normal. Precisará
sempre de tratamento especial. O autista não tem nenhuma
capacidade cognitiva. Em momentos de crise, é capaz de se
machucar violentamente, podendo até mesmo chegar ao suicídio. Ele
corre risco real de vida e compromete toda a estrutura familiar. Muitas
vezes, o tratamento em casa torna-se impossível, e não há hospitais
ou clínicas públicas que desenvolvem o tratamento socioeducacional,
o mais indicado para o caso. Injeções e remédios são paliativos e não
resolvem o problema. Numa situação de emergência, percebe-se o
despreparo no atendimento ao autista. Depara-se com total omissão
do poder público perante essas crianças especiais.

As famílias que enfrentam esse tipo de situação são obrigadas a
recorrer às poucas entidades particulares especializadas. Muitas nem
sequer têm acesso a elas, devido ao custo elevadíssimo das
mensalidades.

Os direitos e a proteção aos deficientes mentais são mundialmente
defendidos e consagrados na "Declaração de Direitos do Deficiente
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Mental", proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas
em 20/12/71. Dentre os artigos que compõem a declaração,
destacamos:

"Art. 2 - O deficiente mental tem o direito à atenção médica e ao
tratamento físico exig idos pelo seu caso, como também à educação, à
capacitação profissional, à reabilitação e à orientação que lhe
permitam desenvolver ao máximo suas aptidões e possibilidades.

Art. 42 - Sempre que possível, o deficiente mental deve residir com
sua família, ou em um lar que substitua o seu, e participar das
diferentes formas de vida da sociedade. O lar em que vive deve
receber assistência. Se for necessário interná-lo em estabelecimento

normal." (Grifos nossos.)
Portanto, diante de toda essa problemática e da patente omissão do

poder público, entendemos ser necessária a criação de ação
orçamentária que viabilize a assistência aos portadores de autismo e
suas respectivas famílias.

Peço o apoio e a compreensão dos nobres pares para a aprovação
desta proposta de emenda.

EMENDA N° 126
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o

pagamento dos Juízes de Paz, em consonância com a Lei n 2 13.454,
de 2000.".

Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo dessa emenda é garantir na lei orçamentária

dotações que garantam o pagamento dos Juizes de Paz do Estado.
A Lei n2 13.454, de 2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz, trata

em seu Capítulo V, arts. 17 e 18, da remuneração do Juiz de Paz.
Assim dispõe o art. 17 da Lei:
"Art. 17 - O Juiz de Paz será remunerado por meio de subsídio

mensal fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 42, da
Constituição da República, na forma da tabela constante no Anexo
desta lei".

Portanto, a remuneração dos Juízes de Paz é um direito garantida
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em legislação ordinária e na própria Constituição da República
Federativa do Brasil. Não podemos fechar os olhos para esta
situação; temos de fazer justiça a estes servidores.

Peço o apoio e a compreensão dos nobres pares para a aprovação
desta proposta de emenda.

EMENDA N 9 127
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - O Orçamento deverá prever recursos para garantir o

fornecimento de merenda para os alunos do ensino médio da rede
pública estadual de ensino.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara
Justificação: Esta proposta foi uma das conquistas do movimento

popular no processo de revisão do PPAG e visa garantir a merenda
para os alunos carentes do ensino médio da rede estadual,
especialmente os do turno noturno, que trabalham todo o dia e
estudam à noite.

EMENDA N 2 128
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 conterá

dotação específica para a Política Estadual de Atenção à Saúde
Auditiva, disponibilizando recursos para a realização da triagem
auditiva neonatal universal nos recém-nascidos, no Estado.".

Sala das Comissões, 21 junho de 2006.
Jô Moraes
Justificação: A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva inclui

entre suas principais ações a organização do atendimento à pessoa
com deficiência auditiva de forma a incluir todos os níveis de atenção,
o estabelecimento de condições de identificação dos problemas
auditivos até os 6 meses de idade e a garantia de realização de
avaliações auditivas periódicas nas crianças com até 4 anos de idade.

Esta emenda tem como objetivo garantir recursos para que sejam
desenvolvidas medidas de prevenção, controle e assistência na área
de saúde auditiva, enfatizando a necessidade de se realizar a triagem
auditiva neonatal universal nos recém-nascidos, no Estado, antes da
alta hospitalar. Essa triagem deve ser garantida, para permitir a
intervenção precoce no tratamento - se necessário -, evitando-se, com

LJ
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tal procedimento, problemas no desenvolvimento psicossocial da
criança.

EMENDA N 9 129
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - No projeto de lei orçamentária, os programas destinados a

promover a redução da criminalidade conferirão prioridade à
realização de ações que visem a reduzir os fatores de risco que
afetam a incidência do crime e da violência junto a jovens e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Jô Moraes
Justificação: Jovens adultos e adolescentes estão envolvidos, seja

como autores, seja como vítimas, na maior parte dos crimes e das
situações de violência em todo o mundo. As políticas públicas de
segurança orientadas para a prevenção devem, então, oferecer uma
atenção especial à juventude e à adolescência.

Deve-se ter presente, em primeiro lugar, que jovens e adolescentes
participam, pelo menos em algum momento de suas vidas, de
situações em que a prática de ilícitos penais e a violação de normas
de convívio se confundem com a própria afirmação de suas
identidades. Por inúmeras razões, sabe-se que jovens e adolescentes
com condutas violentas ou envolvidos em práticas ilegais tendem a se
afastar dessas situações a partir do momento em que afirmam
determinados vínculos. Isso pode ocorrer, por exemplo, a partir da
inserção do jovem no mercado de trabalho, a partir do casamento, do
primeiro filho, do serviço militar, etc. Devemos, então, ter presente que
apenas uma pequena parte dos adolescentes e dos jovens com
condutas delinqüentes persistirão nelas por muito tempo. A grande
maioria transitará por essas situações, com um baixo envolvimento
nelas, para logo a seguir redefinir sua trajetória aderindo às normas de
convívio e á lei. E importante sublinhar isso para que não se imagine
que atos de delinqüência praticados por jovens e adolescentes sejam,
sempre, o prenúncio de uma carreira criminosa. Na maioria das vezes,
eles estão longe de significar isso.

Também por conta disso, tratar a delinqüência juvenil com medidas
meramente repressivas e apostar em políticas de encarceramentc
para jovens tem sido um caminho infalível para se colher resultados
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catastróficos em todo o mundo. Prisões de adolescentes não
funcionam e, mais do que entre os adultos, parecem estimular os
jovens em direção ao crime.

A apresentação desta emenda tem por objetivo assegurar
investimentos em programas de inclusão social de adolescentes que,
por sua condição social, estejam mais propensos a enveredar no
mundo do crime. Esta emenda deve ser aprovada como medida de
prevenção à criminalidade violenta no Estado de Minas Gerais.
Recursos estaduais devem ser destinados as desenvolvimento de
atividades e programas que orientem os adolescentes e ofereçam
opções de vida com mais qualidade.

EMENDA N 9 130
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - o seguinte programa, com respectivas ações,
produtos, unidades de medida e metas para 2007:

Programa: 0277 - Assistência e Proteção às Vítimas e Familiares de
Crimes Violentos

Ação:
Produto/Unidade de Medida:
Meta 2007:
Programa: 4153 - Abrigamento para Mulheres Vítimas de Violência
Ação: Pessoa Atendida
Produto/Unidade de Medida: Pessoa
Meta 2007: 200
Programa: 4502 - Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -

Provita
Ação: Provita'Pessoa
Produto/Unidade de Medida: Atendida Pessoa
Meta 2007: 54
Programa: 4505 - Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos
Ação: Caso Novo - Incluído Caso
Produto/Unidade de Medida:
Meta 2007: 50
Programa: 4515 - Indenização às Vítimas de Tortura
Ação: Pedido de Indenização às Vítimas de Tortura - Deferido

Pedido
Produto/Unidade de Medida:

rÀ1-4
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Meta 2007: 5
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Jô Moraes
Justificação: Proponho a inclusão do Programa de Assistência e

Proteção às Vítimas e Familiares de Crimes Violentos no Anexo 1,
para que este tenha em 2007 precedência na alocação e na execução
de recursos. A destinação de recursos para o programa irá garantir o
atendimento efetivo às vítimas da violência, assim como, irá propiciar
o desenvolvimento de ações e programas de assistência às vítimas e
familiares.

EMENDA N Q 131
Acrescente-se a expressão "Defensoria Pública" nos arts. 20,

"caput"; 41, parágrafo único, e 42, "caput" e § 3, dando-lhes a
seguinte redação:

"Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública 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 as 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.

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, da Defensoria Pública 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 § 29 do art. 155 da Constituição do Estado o montante que
caberá a cada um dos Poderes, ao Ministério Público Estadual, à
Defensoria Pública Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado.

,,§ 39 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério
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Público Estadual, a Defensoria Pública 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."

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Fahim Sawan
Justificação: A autonomia administrativa e funcional, a iniciativa da

proposta orçamentária e o recebimento dos recursos orçamentários
por meio de duodécimos, assegurados à Defensoria Pública de Minas
Gerais em decorrência da Emenda à Constituição n 2 45, de 2004, a
denominada "reforma do Judiciário", tornam necessária a adequação
do Projeto de Lei n 2 3.293/2006, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2007, o
que está conforme suas próprias disposições gerais.

Nos termos da emenda, são os seguintes os dispositivos
constitucionais reformados, que ora interessam à Defensoria Pública:

"Art.134-( ...)
§ 2 - As Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas

autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias e na subordinação ao disposto no art. 99, § 2";

"Art. 168 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês,
em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art.
165, § 9.".

Acrescente-se que nos termos da Emenda à Constituição n g 73, a
Defensoria Pública participa da elaboração do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias e integra a comissão permanente de que trata
o art. 155 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

EMENDA N 2 132
Acrescente-se onde convier:
"Ari ... - A proposta orçamentária discriminará as despesas com

publicidade, em rubrica própria, por unidade orçamentária,
especificando cada campanha publicitária e a respectiva política
pública beneficiada.".
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Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: O singelo escopo da emenda em tela é garantir que as

verbas gastas com publicidade sejam publicizadas. Afinal, em uma
época, como a nossa, em que os meios de comunicação de massa, e,
conseqüentemente, as grandes campanhas publicitárias, são
importante fator na disputa política e no sucesso da administração
pública, é fundamental que fiquem bem evidenciados os gastos com a
comunicação governamental.

EMENDA N 2 133
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Os custos unitários de obras executadas com recursos do

Orçamento do Estado não excederão o valor do Custo Unitário
Básico - CUB - por metro quadrado, divulgado pelo Sindicato da
Indústria da Construção do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: O propósito desta emenda é o de fornecer um

parâmetro para a despesa com obra pública, tornando mais seguras e
transparentes as estimativas apresentadas na Lei Orçamentária anual
e facilitando o acompanhamento da execução orçamentária.

EMENDA N 2 134
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para ações de apoio

à agropecuária no Estado, priorizando as seguintes:
- distribuição de Calcário Agrícola;

li - instalação de Tanques Comunitários de Leite;
III - distribuição de sementes certificadas;
IV - inseminação artificial bovina;
V - construção de abatedouros.
§ l - Haverá previsão de recursos específicos para o fomento à

cadeia produtiva do leite.
§ 2 - Serão assegurados recursos, entre os referidos no § 12 , para o

apoio ao desenvolvimento da Bacia Leiteira de Santos Dumont, na
microrregião de Juiz de Fora.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende



1088
Justificação: O Estado de Minas Gerais tem como um dos

principais pilares de sua economia a atividade agropecuária, que deve
merecer, no investimento público, a devida priorização. E o que se
pretende com a emenda em causa, a qual, ressalte-se, está sendo
apresentada consoante estudos realizados pela Secretaria de Estado
de Agricultura, que tem as atividades citadas como de importância
estruturadora para o desenvolvimento do Estado. Trata-se de atingir,
com a distribuição de calcário agrícola para a adequada correção dos
solos e conseqüente melhoria de produtividade, cerca de 40 mil
pequenos produtores, numa área de 80.000ha, em 120 Municípios,
com distribuição de 160.000t de calcário; mediante a instalação de
tanques comunitários de leite, com o objetivo de inserir os pequenos
produtores no mercado de leite "in natura", aproximadamente 15 mil
pequenos produtores rurais, com a implantação de 1 mil tanques em
500 Municípios; com a distribuição de sementes certificadas, cerca de
184 mil pequenos produtores; por meio da transferência da tecnologia
de inseminação artificial em bovinos junto aos pequenos produtores
rurais, com a instalação de 30 pólos demonstrativos, diretamente a
600 produtores e, indiretamente, a 5 mil produtores; e com a
construção ou reforma de 50 unidades de abates, cerca de 200 mil
pessoas. A emenda apresenta, portanto, importante estratégia de
ação governamental, razão pela qual a [DO deve assegurar recursos
para as citadas atividades.

EMENDA N 2 135
Acrescente-se no Capítulo II, o seguinte art. 32, renumerando-se os

demais:
"Art. 32 - A Lei Orçamentária para o exercício de 2006 consignará

recursos para o desenvolvimento de política de recursos humanos e
valorização do pessoal da administração pública, observadas as
seguintes diretrizes:

- respeito ao direito do servidor à cidadania plena;
II - valorização do pessoal;
III - investimento na capacitação e no aperfeiçoamento de recursos

humanos;
IV - estímulo à profissionalização do servidor;
V - avaliação de desempenho;
VI - participação do servidor no estabelecimento das políticas de
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VII - regularização

administração pública."
Sala das Comissões,
Edson Rezende
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da situação funcional do pessoal da

21 de junho de 2006.

EMENDA N2 136
Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:
"Art. 36 - Será assegurado a todo cidadão, por intermédio de

terminais instalados em repartições públicas, e, especialmente, aos
membros do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, mediante terminais individualizados, acesso ao Siafi-MO,
Armazém-Siafi, Sigplan e ao Siad, para fins do acompanhamento e da
fiscalização orçamentários.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em tela tem a pretensão de ampliar o debate

público, possibilitando que a execução orçamentária seja mais
transparente, atendendo, neste ponto, aos mais elevados valores e
princípios jurídicos contidos em nossa ordem jurídico-constitucional.

EMENDA N 2 137
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - A Lei Orçamentária conterá dispositivo que autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida, estabelecendo
parâmetros a serem obedecidos.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Com esta emenda se pretende que, ao mesmo tempo

que autoriza operação de crédito para refinanciamento da dívida, a
LOA estabeleça também os parâmetros sob os quais tais operações
devam acontecer. Trata-se de medida salutar, tanto do ponto de vista
administrativo quanto do democrático, razão pela qual contamos com
sua aprovação.

EMENDA N 9 138
Inclua-se no Capítulo IV o seguinte artigo:
"Art. ... - O IPVA será revisto de forma a não onerar o veículo

automotor classificado como instrumento de trabalho absolutamente
indispensável ao exercício profissional do contribuinte pessoa física.".
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Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em questão tem a pretensão de realizar

justiça social, orientando o sentido da revisão da legislação do IPVA.
O motivo da imposição tributária sobre o patrimônio é a presunção de
riqueza que dele decorre. Em inúmeros casos, porém, a situação é
outra, como ilustra o caso dos veículos de aluguel - táxis - que
merecem tratamento diferenciado. Assim também outras categorias,
razão pela qual esta emenda merece aprovação.

EMENDA N 2 139
Inclua-se no Capítulo IV o seguinte artigo:
"Art. ... - A transação do crédito tributário indicará, na lei específica

que dela tratar, os motivos da administração, explicitando o interesse
público, apontando o enquadramento do fato à hipótese legal e sua
finalidade, bem como a autoridade competente para sua efetivação.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em tela tem por escopo tornar mais claras as

situações de realização de transação do crédito tributário, já que se
trata de matéria que deve estar contida na LDO. Contamos, pois, com
o apoio dos nobres pares para sua aprovação, na certeza de, com
isso, estarmos realizando consistente defesa do erário.

EMENDA N° 140
Inclua-se no Capítulo IV o seguinte artigo:
"Art. .... - Mediante alterações na lei tributária poder-se-á conceder

incentivos e benefícios fiscais para pólos de desenvolvimento
regionais, observadas as vocações econômicas de cada região.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em questão tem por objetivo resgatar o

compromisso do poder público estadual com o desenvolvimento
regional. Para tanto, sua aprovação é essencial.

EMENDA M 141
Inclua-se no Capítulo IV o seguinte artigo:
"Art. ... - A proposta orçamentária conterá previsão de receitas

oriundas da arrecadação de contribuição de melhoria, tendo como
base a relação entre as obras previstas e as efetivamente realizadas

a
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em 2005, e as projeções realizadas nos termos do parágrafo
único deste artigo.

Parágrafo único - As obras públicas constantes na proposta
orçamentária serão acompanhadas de projeção referente à mais-valia
incidente sobre os imóveis e bens particulares, direta ou indiretamente
beneficiados com a obra, para fins de arrecadação de contribuição de
melhoria.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em causa tem por objetivo aperfeiçoar a

redação do projeto, que originalmente confere pouca ênfase a este tão
pouco usado instrumento de tributação e de justiça social, qual seja a
contribuição de melhoria. Com a emenda proposta, teremos, pelo
menos, a dimensão da relação entre as obras realizadas, os
benefícios por elas gerados e o potencial arrecadatório.

EMENDA N 2 142
Dê-se aos incisos 1 e III do art. 33, a seguinte redação:
"Art. 33 - Serão apreciados 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 ao seguinte:
a) adequação da legislação estadual aos comandos da Constituição

da República, lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

b) proibição expressa a que, na cobrança do tributo, se compute o
valor do próprio imposto para a formação da sua base de cálculo;

c) implementação de maior seletividade em função da
essencialidade do serviço ou produto constante da operação tributada;

II - ( ... )
III - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão de sua base de

cálculo e alíquotas e das hipóteses de não-incidência e isenção,
assegurando sua imposição em faixas crescentes, escalonadas em
função da capacidade econômica do contribuinte e de suas finalidades
extrafiscais;".
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Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Esta emenda visa aperfeiçoar a primitiva redação do

projeto, tornando mais claro o sentido que deve presidir as
modificações na legislação vigente do ICMS e do IFVA, tendo em
vista o objetivo de maior justiça tributária.

EMENDA N 2 143
Acrescente-se ao art. 15 os seguintes parágrafos:
"Art. 15 - ( ... )
§ 1 - Para os fins a que se destina este artigo, não será considerada

anulação de despesa a diminuição da dotação prevista no projeto de
lei orçamentária, decorrente do seguinte:

1) redimensionamento, qualitativo ou quantitativo, da despesa a ser
alterada;

II) nova projeção do custo da despesa, que se evidencie mais
adequada.

§ 2 - Nos casos do § 1, o redimensionamento ou projeção da
despesa afetada deverão ser comprovados na motivação da
emenda.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda em questão tem por objetivo ampliar as

possibilidades de intervenção do Legislativo no Orçamento, na medida
em que permitirá que despesas aparentemente impossíveis de se
anular, em vista do disposto neste art. 15 da LDO, possam ser
devidamente questionadas, seja por um redimensionamento de seu
objeto, seja pela revisão da projeção estabelecida no projeto de lei
orçamentária.

EMENDA N 2 144
Dê-se ao inciso IX do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - ( ... )
IX - programas estruturadores constantes no programa de Gestão

Estratégica de Ações e Recursos do Estado - Geraes -, exceto
quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito desses
programas ou de prover ação ou programa com recursos assegurados
por esta lei.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
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Edson Rezende
Justificação: A emenda em causa flexibiliza o teor do art. 15, IX,

valorizando a ação parlamentar no processo de elaboração
orçamentária, permitindo que sejam retiradas parcelas das dotações
consignadas para o Programa de Gestão Estratégica de Ações e
Recursos do Estado - Geraes -, em benefício de ações e programas
com recursos assegurados por esta lei.

EMENDA N 9 145
Suprimam-se os incisos III a V do art. 15.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Os incisos em questão representam absurdo limite à

ação parlamentar no processo de elaboração orçamentária,
configurando evidente excesso autoritário. Por essa razão, devem ser
suprimidas, em beneficio da valorização do Poder Legislativo.

EMENDA N 9 146
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Na programação de investimento em obras da

administração pública estadual, será observado o seguinte:
- as obras em fase de conclusão terão prioridade sobre as demais;

II - as obras nas fases intermediária e inicial de execução terão sua
continuidade condicionada ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos no inciso III deste artigo.

III - as obras novas, a serem previstas com observância das
diretrizes, das metas e das prioridades estabelecidas nesta lei, no
PPAG e no PMDI, serão programadas mediante comprovação de:

a) utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
evidenciadas mediante projeções de impacto;

b) possuir viabilidade técnica, econômica e financeira, explicitada no
projeto básico;

c) não implicar anulação de dotações destinadas a obras em fase
final de execução.

§ 1 O - Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
- obra em fase de conclusão aquela que já tenha ultrapassado 75%

de seu cronograma de execução;
II - obra em fase intermediária de execução aquela que tenha

cumprido entre 40% e 75% de seu cronograma de execução;

rs
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III - obra em fase inicial de execução aquela que tenha cumprido

menos de 40% de seu cronograma de execução;
IV - obra nova aquela a ser iniciada.
§ 2 0 - Os estágios de execução referidos no parágrafo anterior serão

comprovados mediante termo de vistoria.'.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A emenda apresentada tem por escopo aperfeiçoar a

redação do art. 10, que é muito estreita. Com a nova redação, haverá
maiores possibilidades de intervenção no processo de elaboração
orçamentária, a qual será mais adequada, à vista dos critérios que
serão fixados.

EMENDA N 9 147
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para implantação de

entreposto de beneficiamento e comercialização de flores no
Município de Barbacena.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Umas das principais opções para o desenvolvimento de

nosso Estado é o incentivo aos chamados arranjos produtivos locais.
Nesse contexto, destaca-se o potencial da região da Mantiqueira na
produção de flores, um dos principais pólos do País. Deve, pois, o
Orçamento anual prever recursos para tal atividade.

EMENDA N 2 148
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para recuperação

ambiental da Bacia do Rio das Mortes e para a instituição da Area de
Proteção Ambiental do Rio das Mortes.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A Bacia do Rio das Mortes, na região da Mantiqueira, é

uma área cuja recuperação ambiental é essencial, já que se trata de
uma das principais de nosso Estado. Por essa razão deve a LDO
conter o dispositivo em epígrafe, que possibilitará melhorias no meio-
ambiente das localidades servidas pela referida bacia, com destaque
para Barbacena e região.
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EMENDAM 149

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para o Programa de

Desenvolvimento do Ensino Superior, em montante não inferior ao
previsto para despesas com comunicação institucional.

§ l - Na previsão de recursos para a Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e para a Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes -, serão priorizados os investimentos na criação de
novas vagas em regiões do Estado com menor oferta de educação
superior.

§ 2 - Incluir-se-ão, na previsão referida no § l, recursos para
implantação de 'campus" da Uemg no Município de Barbacena.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Está previsto no Plano Plurianual o Programa de

Desenvolvimento do Ensino Superior. Infelizmente não houve, na
LDO, sua necessária priorização, o que se pretende por meio desta
emenda, que também oferece critério para a alocação dos recursos
públicos que serão investidos em nossa rede pública estadual de
ensino superior.

EMENDA N 2 150
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para auxílio do

Estado à elaboração de planos diretores municipais, metropolitanos e
regionais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Entre os grandes desafios de nossas cidades,

apresenta-se, com primazia, a produção de planos diretores, os quais,
por imposição do Estatuto da Cidade e por necessidade do
planejamento local, devem ser editados com a máxima brevidade
possível, na maioria dos casos, até 2006. E sabido que se trata de
operação de elevado custo e que muitos Municípios não têm como
arcar sozinhos com tal responsabilidade. E, portanto, indispensável
que reservemos recursos no Orçamento de 2006 para atividade de
apoio à elaboração dos planos diretores.

EMENDA N 2 151
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para ações de

discriminação e arrecadação de terras devolutas.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Estima-se, de um lado, que o Estado tenha uma grande

porção de seu território constituído de terras devolutas, quais sejam
aquelas pertencentes ao Estado, por não terem sido adquiridas por
seus atuais possuidores, ou por quem inaugurou a cadeia
possessória, de acordo com o direito. Por outro lado, há uma grande
demanda por terras para assentamentos de trabalhadores agrícolas e
colonização rural, cujo impacto econômico e social em nosso Estado
seria extremamente benéfico. A arrecadação de terras devolutas,
neste contexto, revela-se importante estratégia de ação
governamental, razão pela qual a LDO deve assegurar recursos para
tal atividade.

EMENDAM 152
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para o Programa de

Desenvolvimento Rural Sustentável da Mantiqueira - Prodesman".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da

Mantiqueira - Prodesman - é um conjunto de atividades, já projetadas
por órgãos estaduais e municipais da região da Mantiqueira,
notadamente a Emater, cujo objetivo primordial é promover o
desenvolvimento rural naquela região, por meio do incentivo a
arranjos produtivos locais, os quais devem ocorrer sobre bases
sólidas, democráticas e participativas. Como ao Estado compete uma
parcela dos recursos a serem destinados ao referido programa, deve
a [DO prever a garantia de recursos para o Prodesman.

EMENDA N 9 153
Acrescente-se ao art. 7 Q o seguinte inciso:
"Art. 72 -( ... )

- Demonstrativo dos recursos, benefícios e ações governamentais
destinados a auxiliar e a dar suporte financeiro a programas
destinados à implantação, à manutenção e ao desenvolvimento de
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setores estruturantes do parque industrial mineiro, por meio do
Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - Fundiest -, a
que se refere a Lei n9 12.228, de 1996, nos últimos cinco exercícios
financeiros, especificado por empresa beneficiária.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006..
Edson Rezende
Justificação: Sabe-se que o Estado tem usado recursos de montante

vultoso para subsidiar a vinda ou permanência de grandes empresas
no Estado. Trata-se de uma estratégia válida, que, contudo, deve ser
sempre e cuidadosamente acompanhada. Não é outro o objetivo
desta emenda, a qual permitirá que, ao discutir a alocação de
recursos públicos estaduais no próximo ano, possamos conhecer os
valores que o Estado, direta ou indiretamente, tem dedicado a
grandes empresas particulares.

EMENDA N Q 154
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para a implantação

de Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões.
Parágrafo único - A Lei Orçamentária assegurará recursos para os

Fundos Metropolitanos e Regionais de Desenvolvimento, em valor não
inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos recursos a ele destinados por
Municípios, para o financiamento de programas e projetos
estruturantes e a realização de investimentos relacionados com
funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas do Estado, conforme diretrizes estabelecidas
pelos respectivos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A questão das regiões metropolitanas e demais

estratégias de regionalização está no centro dos debates sobre
políticas públicas em nosso pais. Temos, em Minas Gerais, nos
esforçado para encontrar um modelo adequado para enfrentar tal
questão, o qual passa pela garantia de recursos para as atividades e
programas a ela relacionados. Por isso é que apresentamos esta
emenda, na certeza de sua aprovação e incorporação à LDO.

EMENDA N 2 155
Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para ações e

programas de desenvolvimento regional".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Um dos grandes desafios a ser enfrentado por nosso

Estado é o relacionado à redução das desigualdades regionais,
mediante o incentivo a arranjos produtivos locais, bem como a
programas de desenvolvimento regional. No atual estágio de
desenvolvimento de nosso Estado, a presença estatal na indução do
desenvolvimento é fundamental, razão pela qual consideramos
pertinente e oportuna esta emenda e contamos com sua aprovação
pelos nobres pares.

EMENDA N 2 156
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para implantação de

agrovilas destinadas à exploração racional de atividades agrícolas
intensivas, a que se refere a Lei n. Q 13.689, de 2000".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: A legislação estadual prevê, já há seis anos, a

participação do Estado em atividades de implantação de agrovilas,
mediante modelos de assentamentos cooperativos e solidários. Não
há, todavia, uma efetiva ação governamental com este objetivo. Esta
Emenda tem por objetivo sanar esta lacuna, assegurando recursos
para que o Estado possa investir na resolução da questão agrária.

EMENDA N I 157
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária reservará recursos para execução da

Lei n 2 9.760, de 1989.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Edson Rezende
Justificação: Consoante decisão do Tribunal de Justiça do Estado,

compete ao Estado destinar recursos para se garantir o disposto na lei
citada, que assegura aos idosos e portadores de deficiência o direito à
gratuidade no transporte coletivo intermunicipal. Trata-se de assegurar
o cumprimento dessa lei, atendendo a significativa camada
hipossuficiente de nosso povo.
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EMENDA N2 158

A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para ação "Estruturação
da Rede Assistencial" incluída no Programa Estruturador 0509-
Regionalização de Assistência à Saúde, visando:

Assumir o custeio total ou parcial das tarifas de energia elétrica e
água dos hospitais universitários públicos com sede no Estado.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: Os hospitais universitários públicos mantidos por

instituições de ensino superior prestam relevantes serviços à
comunidade e formam com o Sistema único de Saúde - SUS - uma
parceria de dupla importância: de um lado, atuam na formação de
profissionais e, do outro, prestam atendimento a significativa camada
da população, exatamente a mais necessitada.

Entendemos que o Poder Executivo pode dar sua contribuição na
manutenção dos serviços especializados dessas instituições, a
exemplo do que já fazem outros Estados.

EMENDA N 2 159
Acrescente-se o § 2 9 ao art. 10, passando o parágrafo único a §l:
"Art.1O-( ... )
§ 2 - A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para pavimentação

da MG-154, no trecho situado entre o Município de Ituiutaba e o
Distrito de Bastos, no Pontal do Triãngulo Mineiro.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários

para a pavimentação de um trecho da MG-154, num total de 51km,
entre os Municípios de ltuiutaba e Campina Verde, contribuindo para o
desenvolvimento produtivo da região e beneficiando as populações
desses Municípios.

EMENDA N 9 160
A Lei Orçamentária deverá incluir recursos para a ação "melhorar a

qualidade de vida nas pequenas comunidades, favelas e outros
assentamentos semelhantes, disponibilizando serviços de
saneamento básico", incluída no Projeto Estruturador Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos - Programa 080 (órgão: Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana), visando a implantação

rÀ
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do abastecimento de água e do saneamento básico em todos os
assentamentos para fins de reforma agrária no Estado.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: Garantir o abastecimento de água e o saneamento

básico nos assentamentos para fins de reforma agrária é uma medida
imprescindível à saúde e à qualidade de vida dessas comunidades.
Assim, esperamos assegurar recursos orçamentários para atender
essa demanda básica dos assentados em todo o Estado.

EMENDA N 2 161
Acrescente-se onde couber:
"Art. ... - A proposta orçamentária para o ano de 2007 discriminará

as despesas com publicidade, em rubrica própria, por unidade
orçamentária, especificando cada campanha publicitária e a
respectiva política pública beneficiada.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalciever Lopes

EMENDA N 9 162
Acrescente-se onde couber:
"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercicio de 2007 não conterá,

no âmbito das empresas controladas pelo Estado, previsão de
despesa com publicidade de valor superior a 0,5% de sua receita
anual.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalclever Lopes

EMENDA N g 163
Acrescente-se onde convier:
"Os recursos provenientes da arrecadação das taxas cobradas pelos

órgãos pertencentes à estrutura da Secretaria de Defesa Social, serão
utilizados exclusivamente em ações de segurança pública.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalciever Lopes

EMENDA N 2 164
Acrescente-se onde convier:
"Os recursos provenientes da alienação de bens e direitos

pertencentes a empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações e autarquias, deverá ser aplicado em despesas de capital,

rs
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vinculados exclusivamente às entidades às quais pertençam.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalciever Lopes

EMENDA N 2 165
Acrescente-se onde convier:
"A Lei Orçamentária para o exercício de 2007 destinará recursos a

serem destinados à composição do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese -, de forma a garantir o atendimento prioritário aos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e ao Norte de Minas.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalclever Lopes

EMENDA N Q 166
Acrescente-se onde convier:
"E vedada a inclusão, na Lei Orçamentária para o exercício de 2007,

nos orçamentos de investimento da Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais - Codemig - e na Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG -, de despesas destinadas ao pagamento
de obras e serviços próprios do poder público estranhos à finalidade
dessas empresas.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adaiclever Lopes

EMENDA N 2 167
Acrescente-se onde convier:
"E vedada, durante a execução orçamentária do exercício de 2007,

a transferência de recursos orçamentários entre empresas públicas,
sociedades de economia mista, fundações e autarquias do Estado de
Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adalclever Lopes

EMENDA N°168
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual o seguinte programa, com respectivas ações,
unidades de medida e metas para 2006:
Programa: 0395 - Supervisão e Controle do Ensino Superior
Ação: 4255- Apoio a Implantação de "Campus" Universitário Público
Produto! Unidade de Medida: Universidade Apoiada em Governador
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Valadares
Meta 2007:1

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa - Adaiclever Lopes - José Henrique - Jayro Lessa.
Justificação: O ano passado foi aprovada emenda ao Orçamento do

Estado para destinação de recursos para implantação de "campus"
universitário público em Governador Valadares. Naquele momento,
estava-se iniciando negociações com o Ministério da Educação para
implantação de um pólo da UFMG nessa cidade. Essas negociações
avançaram, com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, que se
responsabilizou pelas obras de reforma de Escola Estadual Joaquim
Pedro do Nascimento, onde deverá funcionar provisoriamente o
referido pólo, com previsão de realização de vestibular ainda este ano.
Os recursos orçamentários de 2006 estarão sendo utilizados para a
adequação do local, especialmente para a construção de laboratórios
para os cursos de Química e Biologia.

E fundamental dar prosseguimento a este apoio do Estado, para que
possamos atingir a meta para o próximo ano, de transformação do
pólo em "campus" universitário, embrião do projeto de construção de
uma futura Universidade Federal do Vale do Rio Doce.

EMENDA N°169
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a

promover o saneamento e a revitalização da Bacia do Rio Doce.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa - Cecilia Ferramenta - José Henrique - Jayro Lessa.
Justificação: O Rio Doce Limpo - Plano de Esgotos Sanitários para a

Despoluição da Bacia do Rio Doce - é um projeto elaborado pela Cipe
Rio Doce e aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Sua elaboração contou com a participação técnica e política das mais
importantes instituições com atuação regional e nacional na área de
saneamento ambiental como: ANA, Copasa, Cesan, Funasa, lema,
Igam, Feam, Assemae, Fonasc e Crea, além das Assembléias
Legislativas do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Desde 2005 que os integrantes da Cipe Rio Doce vêm trabalhando
pela obtenção de recursos para a implementação do Plano Rio Doce
Limpo, tanto na esfera federal quanto na estadual, bem como para
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ampliar recursos e investimentos para formatação de um projeto
mais amplo de revitalização de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce,
nos moldes do Projeto de Revitalização da Bacia do Rio São
Francisco.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 já incorporou essa
proposta como prioridade. Estamos propondo sua continuação como
meta a ser implementada em 2007.

EMENDA N°170
Modifique-se no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a meta para 2007 da seguinte ação
Programa: 0622 -Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
Ação: 4359 - Centro de Referência de Assistência Social - Cras
Produto! Unidade de Medida: Centro Implantado! Apoiado Centro
Meta 2007: 853

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: E muito importante para o processo de implantação do

Suas que todos os Municípios do Estado tenham pelo menos um
Centro de Referência de Assistência Social, o que ainda não é uma
realidade.

Nossa proposta é que o Estado de Minas Gerais amplie sua meta
assumindo o apoio a todos os Municípios mineiros e partilhando
responsabilidade com o governo federal.

EMENDA N°171
Modifique-se no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - a meta para 2007 da seguinte ação:
Programa: 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas
Ação: 4248 - Inserção Produtiva de Famílias Vulnerabilizadas
Produto! Unidade de Medida: Projeto Apoiado- Projeto
Meta 2007: 100

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: O Projeto Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas

se apóia em dois pilares: a assistência social imediata para aqueles
que dela necessitam e a criação de opções de trabalho e renda para
que essa população necessitada ganhe sua autonomia financeira em
relação ao Estado. A meta deveria ser cada Centro de Referência de
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Assistência Social - Cras -, um projeto paralelo de inserção
produtiva dessas famílias.

Nesse sentido, não podemos concordar com a meta de quatro
projetos apenas e propomos a sua ampliação para pelo menos 100
projetos apoiados.

EMENDA N°172
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao fomento

à iniciativas de produção de biodiesel nas regiões Norte, Vale do
Jequitinhonha e Mucuri e no Leste de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: Com a implantação da usina de processamento de

biodiesel pela Petrobras no Norte de Minas, abriu-se essa grande
oportunidade de geração de renda, particularmente para a agricultura
familiar. No Leste mineiro, já está em elaboração, com o apoio da
Universidade de Viçosa e da Universidade do Vale do Rio Doce,
projetos pilotos de pequenas usinas de produção da matéria-prima a
ser fornecida à Petrobras. O projeto prevê a implantação de cinco
núcleos de pequenas usinas no Leste de Minas e outras nas regiões
Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

E muito importante que o Estado participe desse esforço, que
envolve não apenas a implantação da usina, mas também a
capacitação técnica e organizacional de produtores para que essa
proposta se viabilize e se potencialize como alternativa de geração de
renda.

EMENDA N°173
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao fomento

de iniciativas de geração de trabalho e renda vinculadas ao Centro de
Informação, Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior -
Ciaat - de Governador Valadares e Região.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: No dia 16 de junho, será assinado convênio entre a

Fundação Banco do Brasil e a União Operária de Governador
Valadares para a implantação do Centro de Informação, Apoio e

rC
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Amparo a Família e ao Trabalhador no Exterior - Ciaat -.
O Ciaat tem como meta principal promover ações de amparo ao

emigrante e a sua família. A Fundação Banco do Brasil disponibilizou
recursos da ordem de R$430.000,00 para a iniciativa, e a entidade
executora das atividades será a União Operária de Governador
Valadares.

Inicialmente a área de abrangência será Governador Valadares, mas
a intenção é ampliar para outros locais do Leste mineiro, em face da
grande emigração verificada na região. Estimativas não oficiais
apontam que há 40 mil valadarenses apenas nos EUA. Neste primeiro
momento, a estimativa é de benefício a 12 mil famílias de emigrantes
de Valadares em situação de risco social.

As ações se darão por etapas, sendo a primeira um diagnóstico para
conhecer a realidade socioeconômica das famílias e dos emigrantes.
A partir disso, serão identificadas as necessidades e criadas
oportunidades para reintegração social, geração de trabalho e renda,
resguardo legal e outras que sejam necessárias. O estímulo ao debate
público, na busca de meios para amenizar as dificuldades dos
brasileiros no exterior, e a criação de um sistema público de
comunicação também são metas a serem cumpridas.

EMENDA N°174
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para

cobertura integral do custeio das atividades regulares da Polícia Militar
e da Polícia Civil nos Municípios mineiros.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: O Poder Executivo tem adotado sistematicamente a

prática de previsões orçamentárias insuficientes para as dotações
referentes ao custeio das atividades regulares da Polícia Militar e da
Polícia Civil nos Municípios, forçando as prefeituras municipais a
assumirem esse custeio, sob pena de verem paralisadas as atividades
de policiamento nos seus Municípios.

Não se pode permitir o prosseguimento dessa pressão injusta sobre
os Municípios, obrigados a custear as ações de segurança pública,
atividade tipicamente de responsabilidade do Estado.

EMENDA N°175
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Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações para fomento a

projetos culturais nas escolas públicas estaduais.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: As escolas públicas estaduais devem ser um espaço

privilegiado de promoção da cultura mineira. Em vários Municípios os
auditórios e anfiteatros existentes nas escolas estaduais são, muitas
vezes, a melhor infra-estrutura existente para promoção de atividades
culturais. A melhor utilização desses espaços deve ser uma meta,
importante tanto do ponto de vista educacional como para promoção
da cultura mineira.

EMENDA N°176
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A dotação orçamentária para o Fundo Estadual de Cultura

não poderá ser inferior ao total dos recursos disponíveis para a
concessão de incentivos fiscais para realização de projetos culturais
na forma da Lei n2 12.733, de 30 de dezembro de 1997.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: O Fundo Estadual de Cultura, instituído pela Lei n

15.975, de 2006, tem como um dos principais objetivos estimular o
desenvolvimento cultural do Estado em suas regiões, com foco
prioritário para o interior, considerando o planejamento e a qualidade
das ações culturais, exercendo um papel complementar em relação à
Lei n 12.733, de 1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais a projetos culturais.

Dado o seu caráter recente e a importância de sua consolidação, em
especial para o interior do Estado, é fundamental que a LDO contenha
esta diretriz, garantindo, no mínimo, recursos equivalentes aos
destinados à concessão de incentivos fiscais e projetos culturais, que
devido, às suas características próprias, tem se concentrado na região
central, especialmente na Capital do Estado.

EMENDA N°177
Modifique-se no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a meta para 2007 da seguinte ação
'Programa: 0382 - Minas Sem Fome
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Ação: 1082 - Instalação de Unidades Coletivas de Processamento
Artesanal de Alimentos
Produto! Unidade de Medida: Unidade Instalada - Unidade
Meta 2007: 100"

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: Esta ação é fundamental para o Programa Minas Sem

Fome, pois, além de contribuir para o objetivo primeiro de superação
da fome, muito tem a contribuir para a ampliação das alternativas de
geração de emprego e renda, devendo para isso, ampliar a sua meta
para 2007.

EMENDA N°178
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para implantação de

Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa - Jô Moraes.
Justificação: Este ano foi aprovado o Plano Nacional de Políticas

para as Mulheres, estando prevista a aprovação do Plano Estadual
para agosto. As ações do Plano foram traçadas a partir de 4 linhas de
atuação, consideradas como as mais importantes e urgentes para
garantir, de fato, o direito a uma vida melhor e mais digna para todas
as mulheres.

O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma destas linhas
de ação, que propõe, como um dos primeiros passos para atingir seus
objetivos, a instituição de redes de atendimento à mulher em situação
de violência. O Centro de Referência é um dos pilares dessa rede,
devendo constar como meta prioritária para 2007.

EMENDA N°179
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para subsidiar a

concessão de passe livre no transporte coletivo intermunicipal do
Estado aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com
idade superior a 65 anos, nos termos da Lei n 2 9.760, de 20 de abril
de 1989.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa

-
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Justificação: O passe livre para deficientes físicos, mentais e

visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, além de ser um
direito constitucional, está respaldado na legislação mineira desde
1989. A justificativa para a não-concessão desse direito em nosso
Estado, apesar da determinação legal, é a inexistência de recursos
públicos que subsidiem essa concessão.

É necessário que o legislador mineiro dê esse novo passo para a
concretização desse direito, explicitando-o como meta prioritária na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

EMENDA N°180
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para apoio a

implantação dos Consórcios de Segurança Alimentar e
Desenvolvimento Local - Consad.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Elisa Costa
Justificação: Os Consórcios de Segurança Alimentar e

Desenvolvimento Local - Consad -, visam ao atendimento à camada
da população de baixa renda e em situação de insegurança alimentar,
de modo a promover o acesso delas à alimentação de boa qualidade,
bem como a possibilidade de geração de renda com a venda do
excedente In natura" ou a agregação de valor dos alimentos através
da sua transformação.

O Estado de Minas Gerais ainda está atrasado na implementação
dessa rede, tendo constituído até o momento apenas três Consórcios,
o que dificulta a obtenção de recursos federais para apoio a Projetos
de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias. E
importante que o Estado entre decisivamente com ações visando a
constituição de Consórcios que dêem cobertura a todo o Estado.

EMENDA N°181
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a seguinte Ação 4.263 - Ampliação e Estruturação de
Áreas Protegidas, integrante do Programa 0186 - Conservação da
Biodiversidade e Desenvolvimento Florestal, com respectivas ações,
produtos, unidades de medida e metas para 2007:
Programa: 186
Ação: Conservação da Biodiversidade - Desenvolvimento Florestal

rs
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Produto/Unidade de Medida:
Meta 2007:
Programa: 4263
Ação: Ampliação e Estruturação de Áreas Protegidas
Produto/Unidade de Medida: Unidade de Conservação Administrada -
Unidade
Meta 2007: 10

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto
Justificação: A criação e a regularização das unidades de proteção

integral são importantes meios de preservação do meio ambiente e da
biodiversidade no nosso Estado. Essas unidades compreendem
Parques Estaduais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, entre
outras. Atualmente, a grande maioria das unidades está pendente no
processo de regularização fundiária. Como exemplo, apontamos os
Parques Estaduais do Rola Moça, de Grão Mogol e da Serra do
Papagaio.

As unidades de conservação são criadas por meio de lei ou por
decreto. A criação é um processo administrativo em que o Estado
define áreas de relevante valor ambiental como de interesse estatal.
Posteriormente, faz-se o processo de desapropriação e
regularização - processos dispendiosos, complexos -, que demandam
uma ação conjunta dos órgãos do Sistema Estadual de Meio
Ambiente.

Atualmente, os órgãos ambientais têm utilizado os recursos da
compensação financeira pelo impacto ambiental de grandes
empreendimentos, para realizar o processo de regularização fundiária
das unidades de conservação. Esse processo, além do pagamento
das indenizações aos ex-proprietários, demanda uma série de estudos
socioambientais, de demarção territorial, inventário de biodiversidade,
entre outros.

A Constituição Estadual determina a necessidade de o patrimônio
estatal ser regularizado com o título de propriedade devido para cada
bem. No caso das unidades de proteção ambiental, o Estado deve
possuir o registro dos títulos de propriedade das áreaE
desapropriadas. E dever do Estado proteger, identificar e registrai
essas áreas.

kA



'no
Como os processos de regularização fundiária das unidades de

proteção são complexos, a demora em resolver esses impasses gera
uma instabilidade social. Os proprietários das áreas desapropriadas
têm suas propriedades afetadas pelo Decreto de Desapropriação
ficando, assim, impedidos de explorá-las. Ao mesmo tempo, como o
Estado não tem recursos, os proprietários ficam sem as indenizações
devidas pelas áreas desapropriadas.

Por esse motivo faz-sde necessário que a LDO indique o aporte de
recursos específicos no Orçamento do Estado para a regularização
fundiária das unidades de conservação. Não podemos ficar atrelados
aos recursos da Compensação Ambiental para que possam ser
concluídos os processos de regularização fundiária das unidades de
conservação no Estado de Minas Gerais.

EMENDA N 2 182
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Os projetos a serem apoiados pela Ação 1338 - Educação

Ambiental com recurso do Orçamento de 2007 deverão estar
enquadrados nos critérios apontados pelo documento final do Fórum
Técnico de Educação Ambiental realizado na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais nos dias 8 e 9/6/2006.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 183
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação,
pelo Estado, dos programas e das ações de conscientização e
combate ao câncer da mama, conforme o estabelecido pela Lei n
16.168, de 7/6/2006.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 184
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos destinados à
produção, à publicação e à disponibilização, pelos órgãos integrantes
do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sistema -, de acervos

rs
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ortofotográfico e documental, destinados à consulta por
organizações da sociedade, conforme previsto nos arts. 158 e 214, §
12 , 1 e II, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 185
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
de programa estadual de manejo sustentável e recuperação de solos,
em convênio e parceria com Municípios e organizações da sociedade
conforme previsto nos arts. 214, § l, III, 248, X e XII, da Constituição
do Estado de Minas Gerais e nos arts. 12 e 32, 1 e II, e 6, III, IV e V, da
Lei n 9 12.596, de 3017197.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N2186
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a execução de
programas de incentivo à fruticultura, no âmbito da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 187
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a seguinte Ação 4.261 - Atendimento à Escola
Família Agrícola, integrante do Programa 0634 - Escola Família
Agrícola, com respectivas ações, produtos, unidades de medida, passando
as metas para 2007 a abranger todas as microrregiões do Estado:
Programa: 634
Ação: Escola-Família Agrícola - 4261 - Atendimento à Escola-Família
Agrícola
Produto/Unidade de Medida: Escola Beneficiada - Escola
Meta de 2007: 66

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto
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EMENDA N g 188

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural
e paisagístico da Estância Hidromineral do Município de Heliodora,
conforme previsto nos arts. 10, XV, "g", e 250, III, da Constituição do
Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusta

EMENDA N 2 189
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultura!, artístico, turístico, natural
e paisagístico dos parques das águas e das estâncias hidrominerais,
conforme previsto nos arts. 10, XV, "g", e 250, III, da Constituição do
Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 190
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para o
desenvolvimento de programa de criação de unidades de conservação
ao longo do trecho mineiro da Serra do Espinhaço, conforme previsto
nos arts. 158, "caput", e 214, § l, V, da Constituição do Estado de
Minas Gerais.".

Saia das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 191
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural
e paisagístico do parque das águas da Estância Hidromineral do
Município de Conceição do Rio Verde, conforme previsto nos arts. 10,
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XV, "g", e 250, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.'.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 192
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural
e paisagístico do parque das águas da Estância Hidromineral do
Município de Caxambu, conforme previsto nos arts. 10, XV, "g", e 250,
III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 193
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural
e paisagístico dos parques das águas da Estância Hidromineral do
Município de Cambuquira, conforme previsto nos arts. 10, XV, g', e
250, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 194
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em categoria

de programação específica, recursos para programas de restauração
do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural e
paisagístico do parque das águas da Estância Hidromineral do
Município de Poços de Caídas, conforme previsto nos arts. 10, XV, 'g',
e 250, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 195
Acrescente-se onde convier:
'Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
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restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico,
natural e paisagístico do parque das águas da Estância Hidromineral
do Município de Lambari, conforme previsto nos arts. 10, XV, 'g', e
250, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 196
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 39.911, de 22/9/98, e
conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 197
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para programas de
restauração do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural
e paisagístico da Estância Hidromineral do Município de Passa-
Quatro, conforme previsto nos arts. 10, XV, 'g', e 250, III, da
Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 198
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a seguinte Ação 1.317 - Implantação de Agrovilas,
integrante do Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária -, com
respectivas ações, produtos, unidades de medida e metas para 2007:

Programa: 339
Ação: Apoio à Reforma Agrária - 1317- Implantação de Agrovilas
Prouto/Unidade de Medida: Família Rural Beneficiada - Família
Meta 2007:100
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 199
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação especifica, recursos para a implementação
de programa estadual de contrapartida financeira ao estudante
universitário que realize trabalhos voluntários em órgãos estaduais, no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 200
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
da Comissão Estadual de Crenologia, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde, conforme previsto no art. 250, III, da Constituição
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 201
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica Aguas do Rio Manhuaçu cumpra as
ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 43.959, de
2/2/2005, e conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 202
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-
Guaçu e Fardo cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo
Decreto & 40.930, de 16/2/2000, e conforme previsto na Lei n9
15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N g 203
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n Q 40.591, de 13/9/99, e
conforme previsto na Lei & 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 204
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto & 40.398, de 28/5/99, e
conforme previsto na Lei n Q 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 205
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Paracatu que
cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 40.014,
de 3111198, e conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 2111212005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 206
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n o 40.931, de 16/2/2000, e
conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N g 207
Acrescente-se onde convier:
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"Art.... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas
que cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto &
42.596, de 23/5/2002, e conforme previsto na L& n 9 15.910, de
21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N Q 208
Acrescente-se onde convier:
"AI. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio que cumpra as
ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 42.595, de
23/5/2002, e conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21112/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 209
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio
Grande que cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo
Decreto n 2 42.594, de 23/5/2002, e conforme previsto na Lei n
15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDAM 210
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 40.931, de 16/2/2000, e
conforme previsto na Lei n g 15.910, de 21112/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelirio Augusto

EMENDA N 9 211
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba que cumpra as ações
e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 40.929, de 16/2/2000, e
conforme previsto na Lei n Q 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 212
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto & 39.912, de 22/9/98,
conforme previsto na Lei n 9 15.910, de 21112/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N P 213
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n Q 39.913, de
22/9/98,conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 214
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a seguinte Ação 4.253 - Reestruturação das
estâncias hidrominerais, integrante do Programa 0207 - Circuitos
Turísticos, com as respectivas ações, produtos, unidades de medida e
metas para 2007:

Programa: 207
Ação: Circuitos Turísticos - 4253 - Reestruturação das Estâncias

Hidrominerais
Produto/Unidade de Medida: Estância Atendida - Estância
Meta 2007:10

rÃ
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Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.

Laudelino Augusto
EMENDA N 2 215

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
da Comissão Estadual de Crenologia, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde, conforme previsto no art. 250, III, da Constituição
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 216
A Ação 1.338 - Educação Ambiental, integrante do Programa

Estruturador 0172 - Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, constante no Anexo 1 -
Prioridades e Metas para 2007, terá como meta para 2007, 10
projetos.

Saia das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 217
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n2 39.910, de 22/9/98, e
conforme previsto na lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 218
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Subbacia Mineira do Rio Urucuia que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 44.201, de 29/12/2005,
conforme previsto na Lei & 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

rÁ"
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EMENDA N 9 219

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n9 44.200, de 29/12/2005,
conforme previsto na Lei n 9 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 220
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba
e Muriaé que cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo
Decreto n Q 44.290, de 315/2006, conforme previsto na Lei n Q 15.910,
de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 221
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e
Paraibuna que cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo
Decreto n 9 44.199, de 29/12/2005, conforme previsto na Lei n 9 15.910,
de 21/1212005.°.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 222
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, recursos

para a implementação de programas de revitalização das Áreas de
Preservação Ambiental e das Áreas de Preservação Permanente, conforme
previsto nos arts. 158, 'caput, e 214, § l, VIII da Constituição do Estado de
Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

rsLI
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EMENDA N 9 223

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Jequitai e Pacuí cumpra as
ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 43.720, de
21/1/2004, e conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 224
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo
Paranaíba cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto
n 2 43.797, de 30/4/2004, e conforme previsto na Lei n 9 15.910, de
21/12/2005."

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 225
Acrescente-se onde convier:
°Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n2 39.692, de 29/6/98, e
conforme previsto na Lei n 9 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA M 226
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande
cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n Q 42.960, de
23/1012002, e conforme previsto na Lei n 9 15.910, de 21112/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

rs
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EMENDA N 2 227

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
do Programa Estadual de Educação Ambiental, conforme previsto nos
arts. 158 e 214, § l, 1 e II da Constituição do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N g 228
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
de Programa Estadual de Combate ao Tabagismo, ao Alcoolismo e às
Drogas nas escolas estaduais e municipais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 229
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - a seguinte Ação 4.466 - Orientação para a Inclusão
e Promoção Social da Pessoa Portadora de Deficiência, integrante do
Programa 0262 - Inclusão da Pessoa com Deficiência nas Políticas
Setoriais Básicas, com respectivas ações, produtos, unidades de
medida e metas para 2007:

Programa: 262
Ação: Inclusão da Pessoa com Deficiência nas Políticas Setoriais

Básicas - 4466 - Orientação para a Inclusão e Promoção Social da
Pessoa Portadora de Deficiência

Produto/Unidade de Medida: Pessoa Portadora de Deficiência
Atendida - Pessoa

Meta 2007: 10.000
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 230
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
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lixo nos órgãos
e organizações da

'caput', e 214, § l, 1

de programa estadual de coleta seletiva de
governamentais, em convênio com Municípios
Sociedade Civil, conforme previsto nos arts. 158,
e III da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 231
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
de programa estadual de recuperação e monitoramento permanente
do cerrado mineiro, conforme previsto nos arts. 158 e 214, § 1, V e VI
da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 232
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, re ursos para a criação de
UC's - Unidades de Conservação urbanas, em convénio com
Municípios e organizações da Sociedade Civil, conforme Arts. 158 e
214, § 12 , VIII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 233
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para a implementação
de programas de revitalização das nascentes, matas ciliares e das
matas de topo das bacias hidrográficas, conforme previsto nos arts.
158, 'caput', e 214, § 1, VI e VIII da Constituição do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 234
Acrescente-se onde convier:
"Art... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em
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categoria de programação específica, recursos para a realização
de estudos de caracterização ambiental, necessários para a criação
das - Áreas de Proteção Ambiental - ARAs -, pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente - Feam -, conforme previsto nos arts. 158 e 214, §
12 , II, V e VIII da Constituição do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 235
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos destinados à
implementação, pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de
Meio Ambiente - Sisema -, em convênio com Municípios e
organizações da sociedade civil, do Programa Agenda 21 estadual e
dos Municípios, conforme os arts. 158 e 214, § 1, IX da Constituição
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 236
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dourados cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 43.958, de 2/2/2005, e
conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 237
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias
cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 43.798,
de 30/4/2004, e conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 2 238

Lal
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio São Francisco
cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo Decreto n 2 43.711,
de 8/1/2004, e conforme previsto na Lei fl 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 239
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir que o
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n g 43.101, de 20/12/2002, e
conforme previsto na Lei & 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA M 240
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio
Grande que cumpra as ações e atividades a ele atribuídas pelo
Decreto & 42.960, de 23/10/2002, e conforme previsto na Lei n2
15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 241
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Serão previstos, na Lei Orçamentária de 2007, em

categoria de programação específica, recursos para permitir ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito que cumpra as ações e
atividades a ele atribuídas pelo Decreto n2 39.736, de 15/7/98, e
conforme previsto na Lei n 2 15.910, de 21/12/2005.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto

EMENDA N 9 242
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Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à ampliação do quadro eletivo dos profissionais da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
Sedese.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
André Quintâo

EMENDA N Q 243
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à reestruturação administrativa do órgão gestor da Política
de Assistência Social - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - Sedese - e Diretorias Regionais da Sedese.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N g 244
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - A Lei Orçamentária destinará recursos necessários para a

aquisição de equipamentos de informática e veículos automotores
destinados a doação aos Conselhos Tutelares municipais previstos na
Lei n 2 8.069, de 1990.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
André Quintão

EMENDA N 9 245
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos para a

realização das Conferências Estaduais de Assistência Social e dos
Direitos da Criança e do Adolescente.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: As Conferências Estadual e Municipais de Assistência

Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente são espaços de
deliberação da Política de Assistência Social e das Políticas de
Atenção aos Direitos da Criança e do Adolescente. As Conferências
são realizadas de dois em dois anos, sendo necessária a previsão de
recursos na Lei Orçamentária de 2007, motivo pelo qual o Conselho
Estadual de Assistência Social e o Conselho Estadual dos Direitos da
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Criança e do Adolescente apresentam esta proposição.

EMENDA N 2 246
A meta para 2007 da Ação 4.728 - 'Apoio às Diretorias Regionais

Sedese na Gestão da Política de Assistência Social do Suas",
integrante do Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vuinerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual fica alterada para "24", mantidos os respectivos
produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA NO247
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual a seguinte ação, unidades de medida e metas para
2007, componentes do

Programa: 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas:
Ação:
Produto/Unidade de Medida:
Meta 2006:
Programa: 4469 - Combate à Violência e Exploração Sexual contra

Crianças e Adolescentes
Ação: Município Atendido
Produto/Unidade de Medida: Município
Meta 2006: 109
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A ação de conscientizar a população e estruturar um

sistema de acolhimento de denúncias de violência e exploração
sexual contra crianças e adolescentes, formulada pelo Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e desenvolvida
pelo governo de Minas, no período 2003-2005, conseguiu bons
resultados que precisam ser consolidados por meio do fortalecimento
da rede de atendimento aos casos que são encaminhados pelo
Disque Direitos Humanos, Conselhos Tutelares e Promotorias
Públicas, O Programa Sentinela está implantado em 109 Municípios e
está assegurado por convênio com o governo federal. A ação
proposta pela Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais é a de supervisão e capacitação de

1
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profissionais para atender crianças, adolescentes e seus
familiares, pelo governo estadual.

EMENDA N°248
A meta para 2007 da Ação 4.951 - Qualificação de Recursos

Humanos para a Gestão e Controle da Política de Atendimento aos
Direitos da Criança e do Adolescente - Gestão da Política de
Assistência Social, integrante do Programa 0622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas e constante no Anexo 1 - Prioridades e
Metas da Administração Pública Estadual -, fica alterada para
13.000", mantidos os respectivos produto e unidade de medida.

Sala da Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Atualmente o número de Municípios com Conselhos

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - órgão
responsável pela formulação e controle da política de atendimento aos
direitos das novas gerações - é 797 e o de Conselhos Tutelares é 776,
sendo que 759 Municípios contam com esse órgão. Existe um esforço
articulado no Estado para que até o final de 2006 todos os 853
Municípios mineiros contem com o seu conselho, Os Conselhos
Municipais são paritários e sua composição é definida por lei
municipal, o que produz variação de número de Conselheiros. A
média de componentes é de 10 Conselheiros, o que totaliza 8.530
Conselheiros Municipais. Os Conselheiros Tutelares serão 4.265, já
que são cinco por Conselho. Assim, visando a eficácia, eficiência e
efetividade do desenvolvimento da ação de cooperação do governo
estadual com os Municípios para a qualificação de Conselheiros e
outros gestores e operadores da política de atenção à infância e a
adolescência, como, por exemplo, membros do Ministério Público, do
Judiciário, autoridades policiais, etc., o Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Minas Gerais propõe a alteração da
meta de 800 para 13 mil pessoas capacitadas, até mesmo para
viabilizar a realização das Conferências Municipais e Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

EMENDA N 9 249
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à habilitação e à reabilitação das pessoas com deficiência
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beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada - BPC."

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A ação proposta pela Federação das Associações de

Deficientes de Minas Gerais - Fademg - pretende garantir a
articulação da proteção social básica com a proteção social especial
do Sistema único de Assistência Social - Suas -, e assegurar que os
beneficiários do BPC tenham serviços de habilitação e reabilitação,
permitindo a inclusão social das pessoas com deficiência.

EMENDA N 2 250
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - A Lei Orçamentária conterá recursos para a melhoria das

condições de inclusão das pessoas portadoras de deficiência na rede
estadual de ensino, prevendo a adequação técnica e capacitação
profissional necessárias.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°251
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à aquisição de árteses e próteses para as pessoas com
deficiência.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°252
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à formação e à qualificação profissional de pessoas
portadoras de deficiência.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA M 253
Acrescente-se onde convier:
Ad. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos para as ações

do Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

rs
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EMENDA N 2 254

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados a programas de ações afirmativas nos serviços sociais
básicos de educação, saúde, esportes, cultura, lazer,
profissionalização, habitação, segurança pública e outros, que
assegurem a plena inserção socioeconômica da comunidade negra, e
de outros grupos étnicos excluídos, em consonância com a política de
promoção da igualdade racial.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°255
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual, componentes do Programa 277 - Assistência e
Proteção ás Vítimas e Famílias de Crimes Violento, na Ação 4.153 -
Abrigamento para mulheres vítimas de violência; Produto/Unidade
Medida: Pessoa Atendida/Pessoa e Meta 2007: 200.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 2 256
A meta para 2007 da Ação 1.830 - Modernização do Atendimento ao

Adolescente em Conflito com a Lei - Programa 313 Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais e constante no Anexo 1 -
Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual fica alterada
para "1.100", mantidos os respectivos produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Há vários anos o Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente faz gestões junto a diversos órgãos para a
estruturação de centros integrados de atendimento inicial ao
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional, em regime
de plantão (Plantão Interinstitucional), em cumprimento ao inciso V do
ai. 88 da Lei Federal n 2 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). A proposta de alteração da meta visa incluir no
programa de capacitação do Estado os operadores de três centros
que serão criados para esse atendimento.

rÀ
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EMENDA N°257

Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual, componentes do Programa 0001 - Apoio à
Administração Pública, na Ação 2.792 - Operacionalização das Ações
do Conselho Estadual da Assistência Social; Produto/Unidade
Medida: --- e Meta 2007:

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O Conselho Estadual de Assistência Social propõe a

ampliação dos recursos visando o assessoramento técnico da
Secretaria Executiva do Ceas, para o cumprimento do controle social
e das funções que lhe são atribuídas pelo Sistema único de
Assistência Social.

EMENDA N g 258
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados ao custeio dos Centros de Referência de Assistência
Social - Cras -, conforme critérios de partilha adotados no exercício de
2006, em cumprimento à Resolução n 9 109, de 2006, do Conselho
Estadual de Assistência Social.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O Centro de Referência de Assistência Social - Cras - é

unidade pública estatal da proteção social básica do Sistema único de
Assistência Social - SUAS. O Cras é um serviço de caráter continuado
e preventivo e visa à orientação e ao convívio sociofamiliar e
comunitário. Em 2006, por meio de emenda popular, foram alocados
no orçamento do Estado R$3.000.000,00 para o custeio dos Cras. O
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -' o Colegiado de
Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS - e o Fórum
Mineiro de Assistência Social - FMAS, preocupados com a garantia da
continuidade dos serviços prestados pelos Cras à população usuária,
propõem a utilização dos critérios de partilha dos recursos utilizados
em 2006 na elaboração da Lei Orçamentária.

EMENDA N 9 259
A meta para 2007 da Ação 4.633 "Descentralização da Política de

Assistência Social - Gestão da Política de Assistência Social"

y
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integrante do Programa 622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual fica alterada para "853", mantidos os respectivos
produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular	 -
Justificação: A Norma Operacional Básica do Sistema único de

Assistência Social - NOB-Suas - atribui ao Estado a responsabilidade
de prestar apoio técnico aos Municípios na estruturação e implantação
de seus Sistemas Municipais de Assistência Social e dos Centros de
Referência de Assistência Social - Cras. Portanto, o assessoramento
deve ser garantido a todos os Municípios mineiros, incluindo-se
aqueles que não estão habilitados em nenhum nível de gestão do
Suas. O Fórum Mineiro de Assistência Social propõe, por isso, a
alteração da meta para a totalidade dos Municípios.

EMENDA N 9 260
A meta para 2007 da Ação 4.775 "Qualificação de Recursos

Humanos para Gestão e Controle da Política de Assistência Social"
integrante do Programa 622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual fica alterada para 10100", mantidos os respectivos
produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular	 -
Justificação: A Norma Operacional Básica do Sistema único de

Assistência Social - NOB-Suas -, atribui ao Estado a responsabilidade
de coordenar, gerenciar, executar e co-financiar programas de
capacitação de gestores, profissionais, Conselheiros e prestadores de
serviço. A capacitação para os gestores deve envolver a totalidade
dos Municípios mineiros, incluindo-se aqueles que ainda não contam
com estrutura administrativa própria. Atualmente o número de
Municípios com Conselhos Municipais de Assistência Social é de 747.
A média de componentes é de 10 Conselheiros, o que totaliza 7.470
Conselheiros Municipais. Quanto aos profissionais, consideramos uma
média de no mínimo 2 trabalhadores por Município, totalizando 1.706.
O Fórum Mineiro de Assistência Social, considerando que a
capacitação dos recursos humanos é de extrema importância para a
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implantação efetiva e eficiente do Suas em nosso Estado, propõe
a ampliação da meta para 10.100.

EMENDA N 2 261
A Meta para 2007 da Ação 4.514 "Atendimento ao Migrante -

Proteção Social Especial", integrante do Programa 0622 - Inclusão
Social de Famílias Vuinerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas
da Administração Pública Estadual, fica alterada para "7.800",
mantidos o respectivo produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A Norma Operacional Básica do Sistema Unico de

Assistência Social - NOB-SUAS - atribui ao Estado a responsabilidade
de coordenar e executar as ações de proteção social especial de
média e alta complexidades. Nesse sentido, o fornecimento de passes
e o acolhimento ao migrante são serviços de competência do Estado.
O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - propõe que, no
mínimo, sejam mantidas as metas físicas previstas na LDO de 2005.

EMENDA N 9 262
A meta para 2007 da Ação 4.357 "Atendimento ao Migrante e

População Rural", integrante do Programa 0622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas da
Administração Pública Estadual, fica alterada para "4.740", mantidos o
respectivo produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular	 -
Justificação: A Norma Operacional Básica do Sistema Unico de

Assistência Social - NOB-SUAS - atribui ao Estado a responsabilidade
de coordenar e executar as ações de proteção social especial de
média e alta complexidades. Nesse sentido, o acolhimento e o apoio
ao migrante e a população de rua são serviços de competência do
Estado. O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - propõe
que, no mínimo, sejam mantidas as metas físicas previstas na LDO de
2005.

EMENDA N 2 263
A meta para 2007 da Ação 1.576 - Implantação do Sistema de

Informação para a Infância e a Adolescência - Sipia -, integrante do
Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas,

rs
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constante no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual, fica alterada para "300", mantido o respectivo
produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Atualmente o número de Municípios com conselhos

tutelares é de 776. Até o final de 2006 serão 853 Municípios, contando
com o Sipia. O Sipia é um sistema alimentado pelos Conselheiros
Tutelares, cuja principal função é fornecer dados que subsidiem o
desenvolvimento de políticas públicas eficazes, eficientes e efetivas
para a superação dos problemas que chegam aos conselhos. A
cooperação do governo estadual com os Municípios para o
desenvolvimento dessa ferramenta de gestão tem sido importante e
precisa ganhar escala até a sua universalização, motivo pelo qual a
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais propõe a ampliação da meta da ação para o ano de 2007, de
150 para 300.

EMENDA N 9 264
A meta para 2007 da Ação 4.942 - Família Acolhedora, integrante do

Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas e
constante no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração Pública
Estadual, fica alterada para "82", mantido o respectivo produto e
unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O Programa Família Acolhedora objetiva efetivar o

direito à convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes, evitando-se a sua institucionalização por tempo maior
que o permitido legalmente. O programa de atendimento consiste no
apoio financeiro e psicopedagógico a pessoas, para acolherem
crianças e adolescentes que não podem permanecer com suas
famílias de origem. A cooperação do governo estadual no mínimo com
um Município onde estejam sendo implantadas unidades de referência
regional de assistência social tem a finalidade de gerar referência
regional, para que a prática de abrigamento em instituições por tempo
ou razões que excedam os limites do Estatuto da Criança e do
Adolescente seja substituída por essa outra modalidade de
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atendimento. A Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais propõe, por isso, a ampliação da meta
de 4 para 82 Municípios apoiados.

EMENDA N 2 265
A meta para 2007 da Ação 4.099 - Atendimento aos Adolescentes

em Conflito com a Lei Programa 313 Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais, constante no Anexo 1 - Prioridades e Metas
da Administração Pública Estadual, fica alterada para '2.500", mantido
o respectivo produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Há vários anos, o Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente faz gestões junto a diversos órgãos para a
estruturação de centros integrados de atendimento inicial ao
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional, em regime
de plantão (plantão intërinstitucional), em cumprimento do inciso V do
art. 88 da Lei Federal n 8.069 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). A proposta de alteração da meta visa a buscar as
condições para a implantação desses centros em, no mínimo, três
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

EMENDA N Q 266
A meta para 2007 da Ação 4.875 - Concessão de Benefícios -

Proteção Social Básica, integrante do Programa 0622 - Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas
da Administração Pública Estadual, fica alterada para "100', mantido o
respectivo produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 9 267
Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual, componentes do Programa 0281 - Cooperação
Estado e Município, na Ação 4.913 - Capacitação de Profissionais da
Educação Infantil:

* A tabela referente ao Anexo 1 acima mencionado foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

rÀSI
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Justificação: De acordo com estudos do Fórum Mineiro de

Educação Infantil debatidos com o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais, é urgente habilitar leigos
em exercício na educação infantil - creches e pré-escolas, como
preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano
Nacional de Educação.

Diante do contingente de professores leigos nas creches e nas pré-
escolas mineiras, o Conselho e o Fórum propõem a habilitação de
4.000 professores em exercício na educação infantil nos Municípios
mineiros, ação que requer a cooperação técnica e financeira entre os
governos estadual e federal e os Municípios, para oferta do Proinfantil,
programa que assegura parte dos recursos necessários à efetivação
dessa ação.

EMENDA N 9 268
A meta para 2007 da Ação 4.543 - Atendimento Social ao Idoso -

Proteção Social Básica e Especial, integrante do Programa 0622 -
Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades
e Metas da Administração Pública Estadual fica alterada para "2.000",
mantido o respectivo produto e unidade de medida.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 2 269
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação de recursos destinados

a implantação da Lei n 2 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede
passe livre aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 2 270
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação de recursos para a

capacitação técnica e o desenvolvimento das ações de controle social
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência - Conped.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

rs
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EMENDA N 2 271

Acrescente-se ao Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual, componente do Programa 1 - Apoio à Administração
Pública, na Ação 2.799 - Operacionalização das Ações do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais:

A tabela referente ao Anexo 1 acima mencionado foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 24.6.2006.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente propõe a ampliação dos recursos técnicos, visando à
qualificação da assessoria ao Conselho para a elaboração de planos,
acompanhamento da execução orçamentária e formulação de
políticas públicas para a criança e o adolescente.

EMENDA N 2 272
A Meta para 2007 da Ação 4.516 - Centro de Atendimento ao

Menor - Ciame - Programa 622 inclusão de Famílias Vulnerabilizadas
e constante no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual fica alterada para "5.000", mantido o respectivo
produto e unidade de medida.

Sala da Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O atendimento hoje executado pelo Centro Integrado

de Atendimento à Criança e ao Adolescente é a Família-Ciacaf -, nova
nomenclatura do Ciame, não atinge as crianças nem os adolescentes
na região do semi-árido de Minas Gerais. A defesa do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais é
que a meta da ação seja ampliada para o atendimento a esse público,
considerado hoje prioritário pelo Conselho na destinação de políticas
públicas.

EMENDA N Q 273
A meta para 2007 da Ação 4.352 - Apoio à Estruturação da Rede

Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico - Proteção
Social Básica", integrante do Programa 0622 - Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas no Anexo 1 - Prioridades e Metas da
Administração Pública Estadual fica alterada para 100", mantido o
respectivo produto e unidade de medida.
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Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 9 274
Acrescente-se onde convier:
"Ari. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos para o

reordenamento da Sedese e das Diretorias Regionais.".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N Q 275
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações de recursos

destinados à realização de concurso público para contratação de
técnicos para Sedese.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N 9 276
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por

cento) da receita corrente ordinária do Estado destinados à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado e por ela privativamente
administrados, serão destinados, no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) para financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
instituições estaduais, e, nas instituições federais, serão priorizados os
projetos de abrangência multiregional, com relevância social e
inovação.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Fapemig deve estimular a produção científica e

tecnológica em Minas Gerais, razão pela qual entendemos ser
prioritária a sustentação das linhas de pesquisa de instituições
estabelecidas no Estado, destacando-se a presença multirregional e a
inovação tecnológica.

EMENDA N 2 277
Dê-se ao inciso 1 do § 1 9 do art. 28 a seguinte redação:
"Art.28-(...)
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- 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos

nas áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
Adene - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene - ou para os Municípios com Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a 0,700
(zero vírgula setecentos), segundo o cálculo efetuado pela Fundação
João Pinheiro para o ano 2000.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O IDH-M é indicador reconhecidamente útil na

formulação de políticas públicas, prevalecendo a sua força em
detrimento do zoneamento geográfico.

EMENDA N 9 278
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas ao

atendimento médico de urgência e emergência, também para a
construção do hospital da Zona Norte do Município de Juiz de Fora.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Município de Juiz de Fora se dispõe a construir um

hospital na Zona Norte da cidade, visando ao atendimento de uma
população de cerca de 200 mil habitantes, que não possui assistência
médica hospitalar de urgência e emergência.

EMENDA N 2 279
Dê-se ao § l Q do inciso XVI do art. 7 9 a seguinte redação:
"Art.72-(...)
XVI -( ... )

- 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.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Instrução Normativa n 9 11/2003, do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, não deve orientar as diretrizes dos
gastos na saúde.
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EMENDA N g 280

Dê-se ao inciso VII do § 2Q do art. 42 a seguinte redação:
"Art.42-(...)
§ 2 - ( ... )
VII - despesas com programas ações constantes no Anexo 1 desta

lei;".
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ricardo Duarte
Justificação: O art. 8 Q da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a

limitação de empenhos caso seja comprovado, no bimestre, que a
receita não será suficiente para o cumprimento das metas fiscais
aprovadas na LDO. Em seu § 2, o artigo ressalva da limitação,
também chamada de contingenciamento, as despesas assim
discriminadas na LDO, que, no projeto em exame, estão relacionadas
no § 22 a que se refere esta emenda. O inciso que procuramos alterar
remete à lei do PPAG a relação das ações que não serão objeto de
contingenciamento, por serem consideradas como prioridades da
administração. O Anexo 1 do projeto de LDO para 2007 relaciona
ações integrantes dos programas estruturadores que são
consideradas prioridades para o próximo exercício. Assim, encontra-
se, no Anexo 1, uma relação de ações que coincide largamente com
as ações excluídas do contingenciamento no próximo ano. Julgamos
conveniente, para facilidade da consulta, que a relação dessas ações
esteja integrada no mesmo instrumento legal. Além disso, as
prioridades para o próximo ano podem não ser completamente
coincidentes com as prioridades de médio prazo determinadas no
PPAG, como várias emendas apresentadas ao Anexo 1 por membros
desta Casa demonstram. A emenda permite que as prioridades
apontadas pelo Legislativo sejam preservadas na execução do
Orçamento.	 -

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROPOSTA DE AÇÃO
LEGISLATIVA N 9 436/2005

Comissão de Participação Popular
Relatório

A proposta de ação legislativa em exame, da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais - PUC - Minas -, encaminha sugestões
resultantes do evento 'Parlamento Jovem", realizado em 2004,
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contendo proposições formuladas pelos alunos participantes.

Publicada em 1 1/10/2005, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para, nos termos regimentais, receber parecer.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em parceria

com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC -
Minas -, procurando estimular a participação dos jovens em debates
relevantes acerca de temas de interesse da sociedade mineira,
instituiu, a partir de 2004, o evento denominado 'Parlamento Jovem",
no qual estudantes universitários e alunos das redes pública e privada
de segundo grau simulam o funcionamento de atividades específicas
do Poder Legislativo.

Eventos dessa natureza acontecem também em outras Casas
Legislativas no País, como é o caso do Estado de São Paulo, por
exemplo. Em Minas Gerais, no entanto, como elemento que permite
que se ultrapasse a simples simulação dos trabalhos parlamentares,
instituiu-se a possibilidade de que as propostas apresentadas pelos
estudantes sejam efetivamente incluídas no processo legislativo, por
meio de sua formalização perante a Comissão de Participação
Popular. Para isso, foi de fundamental importância a adesão integral
da PUC - Minas ao projeto, que, por determinação de seu Reitor,
formalizou a apresentação das propostas debatidas pelos estudantes,
fato que possibilitou o cumprimento dos requisitos legais e regimentais
para sua apreciação nesta Comissão.

Durante o "Parlamento Jovem" realizado em 2004 foi
exaustivamente discutido o polêmico tema do sistema de reserva de
cotas para grupos étnicos minoritários e para egressos de escolas
públicas nas universidades estaduais. Dessa discussão resultaram
duas minutas de projeto de lei que foram aprovadas pelos
participantes e encaminhadas pela PUC - Minas por meio da proposta
de ação legislativa em exame. Entretanto, por desencontro ocorrido no
decorrer do processo, as duas proposições também foram objeto das
Propostas de Ação Legislativa ns 438 e 439, ambas de 2005. Essas
duas propostas já foram devidamente analisadas pela Comissão de
Participação Popular, que as acolheu na forma dos Projetos de Lei &s
2.893 e 2.89412005, que tramitam anexados ao Projeto de Lei n2
2.161/2005, do Deputado Biel Rocha.

rs1- -
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Outra proposição apresentada no 'Parlamento Jovem" diz

respeito à alteração da composição do Conselho Estadual da
Juventude. Pelo mesmo motivo já mencionado, a matéria foi objeto da
Proposta de Ação Legislativa n2 440/2005, tendo sido acolhida por
esta Comissão sob a forma do Projeto de Lei n 2 2.886/2005, que está
em análise nas comissões desta Casa.

Um último projeto apresentado pelos participantes do "Parlamento
Jovem" diz respeito à inserção obrigatória, nos currículos escolares,
de conteúdo voltado para o perigo do uso de substâncias psicoativas,
promovendo-se alteração na Lei n Q 11.544, de 25/7/94, que dispõe
sobre a prevenção do uso de substâncias entorpecentes. Essa
proposição ainda não foi apreciada nesta Comissão e, portanto, sua
análise não se encontra prejudicada, como ocorre com as
anteriormente mencionadas.

Como os requisitos formais para a apresentação da proposição
estão plenamente satisfeitos e como se trata de matéria de relevante
interesse para o Estado e para os jovens, consideramos que seu
exame no decorrer do processo legislativo, nesta Casa, poderá
contribuir para a efetivação do processo iniciado com o "Parlamento
Jovem" de 2005, a exemplo do que ocorre com as outras proposições
mencionadas neste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa n2 436/2005 na forma do projeto de lei em anexo.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - André Quintão, relator - João Leite.

PROJETO DE LEI N2
Altera a Lei n Q 11.544, de 25 de julho de 1994, que regulamenta o §

39 do art. 222 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Acrescente-se ao art. 12 da Lei n 9 11.544, de 25 de julho de

1994, o seguinte inciso III:
"Art1 9 -( ... )
III - inserir nos ensinos fundamental e médio disciplinas

regulamentares e afins, conteúdo obrigatório sobre substâncias
psicoativas, com fiscalização, em cada instituição de ensino, pela
instância de representação do colegiado.".

rs
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Art. 2 - O art. 39 da Lei ng 11.544, de 25 de julho de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3 - O Estado manterá, por intermédio de sua rede de serviços

de saúde, programas específicos de tratamento de crianças e
adolescentes dependentes de drogas, substâncias entorpecentes e
afins.

§ 1 - As ações a que se referem este artigo serão precedidas de
distinção, efetuada por equipe de profissionais capacitados, entre o
consumidor esporádico de drogas e aquele que faz uso regular de
substâncias causadoras de dependência química, para orientação e
definição de formas diferenciadas de tratamento.

§ 22 - O tratamento a que se refere o artigo será ministrado em
regime ambulatorial ou de internação hospitalar, conforme o quadro
clínico e a natureza das manifestações psicopatológicas do
dependente, e contará com a assistência dos serviços médico e social
competentes, nos termos da legislação em vigor.".

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.043/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetiva declarar de utilidade pública a Pastoral da Criança, com sede
no Município de Montes Claros.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/3/2006, 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
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 § 3 9 do art. 1 2 de seu estatuto (veja alteração)
determina que as atividades da diretoria não serão remuneradas,
sendo vedado aos dirigentes, associados e mantenedores o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem; e o art. 33 dispõe
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que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinadas a instituição filantrópica, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, preferencialmente aquela que contemplar
objetivas institucionais similares.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 Q da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processa declaratôrio de utilidade
pública, alterada pela Lei n 2 15.430, de 2005; mas cumpre-nos
apresentar emenda à proposição para retificar o nome da entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.043/2006, com a Emenda n g 1,
apresentada a seguir.

Emenda n 9 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -
Montes Claros, com sede nesse Município.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.265/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 2 3.265/2006

visa dar a denominação de Escola Estadual Prefeito Virmondes
Afonso à escola estadual localizada na Rua Luiz Augusto Coelho, no
Município de Perdizes.

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
O nome de Virmondes Afonso foi indicado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Perdizes, em
reunião realizada em 7/2/2006, que homologou, por unanimidade dos
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votos de seus membros, a denominação para a referida unidade
de ensino.

Eminente homem público da região, exerceu o cargo de Prefeito
Municipal de Perdizes por dois mandatos. Esteve à frente de grandes
projetos, principalmente na área da educação. Representando com
dignidade seu povo e sua terra, o homenageado angariou o respeito e
a admiração da população local.

Em vista disso, entendemos ser oportuna a honraria de que trata a
proposição em análise.

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

n 2 3.265/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N
3.337/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado BieI Rocha, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Agrícola
do Monte Alegre - Aama -, com sede no Município de Matias Barbosa.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo' de 1 /6/2006 e,
a seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame à documentação que instrui os autos do processo,

constata-se que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua
diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Ressalte-se que o art. 17 do seu estatuto determina que os
membros dos órgãos da Aama não têm direito a remuneração pelo
exercício de suas funções e o parágrafo único do art. 40 dispõe que,
em caso de sua dissolução, o remanescente do patrimônio será
destinado a entidade congênere.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 1 2 da
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Lei ri 9 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório
de utilidade pública, modificada pela Lei n 2 15.430, de 2005, não
havendo, assim, óbice à tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.337/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.339/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa da
Criança e do Adolescente de Caxambu, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de l/6/2006 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. 12 da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei fl9
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 instituição determina, no art. 26, que ela
não remunera os membros da diretoria e do conselho fiscal pelo
exercício do cargo; e, no art. 27, parágrafo único, que, em caso de sua
dissolução, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere
do Município, devidamente registrada nos Conselhos Municipal,
Estadual e Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública
caxambuense.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.339/2006.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

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

3.357/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Genival Tourinho,
com sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 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. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, alterado pela Lei n
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da Fundação determina, pelo art. 9, que, em
caso de sua extinção, os bens e direitos doados quando da sua
instituição serão destinados na forma da legislação em vigor, com a
aplicação do art. 69 do Código Civil Brasileiro; e, pelo art. 12, que os
membros do conselho curador não poderão receber qualquer tipo de
remuneração, a que título for.

Cumpre-nos apresentar a Emenda n2 1 com o objetivo de sanar erro
material relativamente à denominação da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n 2 3.357/2006 com a Emenda & 1,
nos termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural

Genival Tourinho, com sede no Município de Montes Claros.".
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.362/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Qualicoon Treinamento
- Associação de Qualificação Profissional e Educação Continuada,
com sede no Município de Arcos.

O projeto foi publicado no Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 14, que o exercício das funções dos membros do conselho fiscal e
diretoria não é remunerado; e no parágrafo único do art. 26 que,
sendo dissolvida a entidade, seus bens serão destinados a instituições
congêneres registradas no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a uma entidade pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n 2 3.362/2006.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.369/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Recuperação Resgate Amor à Vida, com sede no Município de Pará
de Minas.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 § 2 do art. 12 que
os Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer vantagem ou benefício; e no § l Q do art. 21
que, caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n 9 3.369/2006.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O l P TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 2.115/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n2 35412005, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n 2 2.115/2005, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar com o Município de
Heliodora o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo" de 10/3/2005 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em análise de autorizar o Poder Executivo a

permutar um terreno urbano edificado, com área de 4.032m 2, de
propriedade do Estado, por outro, pertencente ao Município de
F-teliodora e constituído também por área urbana edificada, com
3.480m2, ambos localizados naquele Município.

A finalidade da alienação pretendida é regularizar a atual situação
de ocupação dos imóveis e proporcionar melhor atendimento escolar
tanto por parte do Município, quanto do Estado. O imóvel do Estado,
por possuir estrutura menor, já acolhe a Escola Municipal Bárbara
Heliodora, e a Escola Estadual Celso Vieira Vilela, que sofre crescente
demanda de alunos do nível médio, está instalada no prédio
municipal.

A autorização emanada deste parlamento é uma das formas de
controle exercido previamente sobre os atos do Poder Executivo e
obedece às regras inscritas no art. 18 da Constituição do Estado e no
art. 17 da Lei Federal n2 8.666, de 1993, que dispõem sobre a
alienação de bens da administração pública. Tais normas
estabelecem que o negócio jurídico deve atender ao interesse público,
requisito esse plenamente atendido no caso.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei n 2 2.115/2005.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2005.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N°3.188/2006

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 Senhora dos
Remédios o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, foi a matéria considerada jurídica, constitucional e legal, com
a Emenda n 2 1, apresentada por essa Comissão. Cabe agora a este
órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, Vil, 'd", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a alienar ao Município de Senhora dos Remédios um imóvel
constituído de terreno com área total de 2.040,00m 2, registrado sob o
n Q 3.404, a fls. 211 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de imóveis da
Comarca de Barbacena. Esse imóvel foi incorporado ao patrimônio do
Estado em 1980 por doação da Fundação Municipal de Saúde de
Senhora dos Remédios, sem ônus de qualquer espécie.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. f Q estabelece como
destinação do imóvel a permuta, pelo donatário, por outro pertencente
a particular, com área de 5.240,00m 2, situado no lugar denominado
Vargas, no mesmo Município, que será utilizado para edificação
destinada à saúde.

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 §
2Q do art. 105 da Lei Federal n Q 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
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Federal.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 29 do projeto de lei em causa prevê que,
findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública
de doação, será desfeita a permuta e o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se não lhe tiver sido dada a orientação prevista.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de dar nova
redação ao parágrafo único do art. l, de modo a tornar claro que a
permuta do imóvel caracteriza por si mesma a destinação da doação
ora pretendida e que deverá ser efetivada pelo Município.

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

3.18812006, no 1° turno, com a Emenda n 2 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Dilzon

Meio - Luiz Humberto Carneiro - Elisa Costa - José Henrique.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.253/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem a
este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de autorizar a doação, ao Município

de São Francisco de Paula, de imóvel com 10.100m 2, localizado no
lugar denominado Mata do Cintra, no Município, o qual foi incorporado
ao patrimônio do Estado em 1955, por doação de particulares. No
local funcionou por anos a Escola Estadual Mata do Cintra, que, após
municipalização, teve o imóvel cedido à administração municipal, que
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ali mantem atividades diversas, todas ligadas às áreas
educacional, cultural e social.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1 da proposição, o
imóvel será destinado à implantação de um centro comunitário de
múltiplo uso, atendendo assim ao interesse público, que deve revestir
a transação em teta.

Além disso, observe-se que a proposição prevê, no art. 2, a
reversão do bem 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 estipulada.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na 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, 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.

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

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

3.253/2006, no 1 2 turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006-
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dilzon Meio - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.271/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva acrescentar dispositivo à Lei n 10.394, de 10/1/91, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio-transporte para os
professores da rede estadual de ensino.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 11/5/2006, o projeto foi
distribuído às Comissões competentes para receber parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo conceder auxílio-transporte a

professor da rede estadual de ensino cuja escola esteja situada a
mais de trinta quilômetros do Centro do Município, alterando a Lei n2
10.394, de 1991, que dispõe sobre o assunto.

Nos termos da referida lei, o Poder Executivo está autorizado a
instituir o auxílio-transporte para os professores da rede estadual de
ensino, num percentual de 55% do salário mínimo de referência, a
título de compensação orgânica e financeira.

E necessário verificar, à luz dos princípios estabelecidos pela
Constituição da República, se foram observadas as regras do
processo legislativo, por sua correlação direta com o princípio da
independência e harmonia entre os Poderes.

Assim, a concessão de benefício para professor da rede estadual é
matéria reservada à competência privativa do Governador do Estado,
conforme determina o art. 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da
Constituição Estadual, que atribui ao Chefe do Executivo a iniciativa
privativa para deflagrar o processo legislativo sobre a fixação da
remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos
da administração direta, autárquica e fundacional. Com efeito, ao
cuidar de cargo público da estrutura administrativa do Poder
Executivo, a proposição em análise insere-se na esfera de
competência do Chefe desse Poder. E pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a inconstitucionalidade
formal de ato normativo de origem parlamentar, processo cuja
instauração é privativa do Chefe do Executivo. (Nesse sentido, Adins
n 2s 2.705, 873, 1.064 e 1.249.).

E oportuno salientar que esta Comissão já se pronunciou sobre a
matéria quando do exame do Projeto de Lei n 2 2.724/2005, que
objetiva dispor sobre a concessão do vale-transporte para o servidor
público estadual, alterando a Lei n Q 10.745, de 1992, que reajusta os
vencimentos do pessoal civil e militar do Poder Executivo, e concluiu
por sua inconstitucionalidade. A referida proposição está pronta para a
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ordem do dia em Plenário.

Pelo exposto, a proposição em exame revela-se inconstitucional,
razão pela qual apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, pois, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n 9 3.271/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.354/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n 2 3.354/2006
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de São Miguel do Anta.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município de São Miguel do Anta, constituído de imóvel com
área total de 2.000,00m 2, localizado na Avenida Ovídio Ferraz,
naquele Município, registrado sob o n 2 29.336 do Livro 3-AR, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa. O referido
bem encontra-se ocioso, e a administração municipal pretende
permutá-lo por outro, em localização mais adequada, no qual serão
realizadas benfeitorias onde serão prestados serviços diversos à
comunidade.

A alienação 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.

La
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O parágrafo único do art. 1 2 da proposição atende a essa

exigência, pois preceitua, como já explicitado, que o imóvel destina-se
a ser permutado por outro, que será utilizado para a realização de
obras de interesse da comunidade.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, o art. 2 0 da
proposição determina que ele reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de oito anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Embora não haja óbices à tramitação do projeto em análise,
apresentamos a Emenda & 1 para evidenciar que a permuta do
imóvel doado pelo Estado ao Município será feita por esse ente
federativo com terceiros.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.35412006 com
a Emenda n Q 1, apresentada a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1 9 a seguinte redação:
"Art1-( ... )
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo

destina-se a ser permutado com terceiros por imóvel situado no
Município de São Miguel do Anta, o qual será utilizado para a
construção de obras de interesse da comunidade.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator -

Sebastião Costa - Elbe Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.792/2005

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria dos Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Gomes e Jésus
Lima, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei n 2 13.449, de 10/1/2000,
que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio
Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e
dá outras providências.

Aprovada no 1 O turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão para exame de 2°turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A proposição pretende alterar a redação do inciso V do art. 2° da
Lei n° 13.449, de 10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências.

O projeto objetiva inserir o Distrito de Venda Nova, do Município de
Belo Horizonte, no âmbito de incidência da referida lei, que tem por
objetivo consolidar o Estado como pólo de desenvolvimento e de
negócios relacionados com o comércio exterior, mediante o
aproveitamento da infra-estrutura do mencionado aeroporto.

Ao examinar a matéria no 1 ° turno, esta Comissão manifestou-se
favoravelmente à medida, tendo em vista que o Distrito de Venda
Nova se situa no entorno do aeroporto, cuja principal via de acesso é
a rodovia MG-10, que se inicia em Belo Horizonte e passa pelo
referido Distrito.

Naquela oportunidade, esta Comissão observou, também, que Belo
Horizonte dispõe, no seu Plano Diretor, de uma área às margens
dessa rodovia para a implantação de um pólo industrial, localizada no
Distrito de Venda Nova.

Nesse contexto, em que o poder público busca incrementar o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, mediante o desenvolvimento
ordenado dos Municípios situados no seu entorno, o Distrito de Venda
Nova deve receber especial atenção do governo de Minas Gerais,
tendo em vista tais peculiaridades.

Na verdade, a proposição tem o mérito de resgatar a importância do
Distrito de Venda Nova, como região de elevado potencial de
escoamento de produção. Trata-se de medida necessária e que muito
contribuirá na consolidação do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves como mais um meio de promoção do desenvolvimento do
comércio exterior de Minas Gerais.

Reiteramos, assim, no 2Q turno, nosso posicionamento favorável à
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2

2.792/2005, no 2 turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria OlIvia, relatora - André Quintão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.342/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.342/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao
Município de Capinópolis, 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°2.342/2005
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capinópolis 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

Capinópolis:
- imóvel com área de 6.921,60m 2 (seis mil novecentos e vinte e um

vírgula sessenta metros quadrados), situado na Avenida Cento e Um,
n°329, naquele Município, registrado sob o n°8.777, a fls. 1 do Livro
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba;

II - imóvel com área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), situado
na Rua Cento e Quinze, n° 232, Bairro Brasília, naquele Município,
registrado sob o n° 35.847, a fls. 46 do Livro 3-AR, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o inciso 1 do "caput" deste
artigo destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Presidente
Tancredo de Almeida Neves e o descrito no inciso II ao funcionamento
da Escola Municipal Higino Guerra.

Art. 2°-Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura das,
respectivas escrituras públicas de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1 °.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor
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Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2743/2005

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.743/2005, de autoria do Deputado Sebastião

Helvecio, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Evangélica, com sede no Município de Juiz de Fora, 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°2.743/2005
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica,

com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Evangélica, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

2.802/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°2.802/2005, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Conjunto Habitacional Maneta Batista de Sales, no
Município de Pedro Leopoldo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.802/2005

rÀ
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Conjunto Habitacional Maneta Batista de Sales, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

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

Moradores do Conjunto Habitacional Maneta Batista de Sales, com
sede no Município de Pedro Leopoldo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.806/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.806/2005, de autoria do Deputado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Associação Nanuquense dos
Portadores de Deficiências, com sede no Município de Nanuque, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.806/2005
Declara de utilidade pública a Associação Nanuquense dos

Portadores de Deficiências - Anpode -, com sede no Município de
Nanuque.

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

Nanuquense dos Portadores de Deficiências - Anpode -, com sede no
Município de Nanuque.

Ant. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

2.838/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.838/2005, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que declara de utilidade pública o Lar Escola Santo Antônio,
com sede no Município de Alpinópolis, 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°2.838/2005
Declara de utilidade pública a entidade Lar Escola Santo Antônio,

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

Santo Antônio, com sede no Município de Alpinópolis.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.888/2005
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.888/2005, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas 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 Resolução N°2.888/2005
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

rs
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Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
- A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 1 ° da

Resolução n°, de de de 2006) foi publicada no "Diário Legislativo" de
24.6.2006.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.923/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.923/2006, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas 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 °	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°2.923/2006
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

'-4
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 0 da

Resolução n°, de de de 2006) foi publicada no "Diário do Legislativo
de 24.6.2006.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.986/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.986/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Porto Firme, 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°2.986/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Porto Firme, 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 Porto Firme, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

3.022/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.022/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Região do Engenho de Serra - Amores -, com sede no
Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1 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°3.022/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Região

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

Moradores da Região do Engenho de Serra - Amores -, com sede no
Município de Formiga.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Dialma Diniz, relator - Doutor

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

3.051/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.051/2006, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o Abrigo Jesus, Maria,
José, com sede no Município de Machado, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.051/2006
Declara de utilidade pública o Abrigo Jesus, Maria, José, com sede

no Município de Machado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Jesus, Maria,

José, com sede no Município de Machado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

3.062/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.062/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Botelhos, 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°3.062/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Botelhos, 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 Botelhos, com sede nesse
Município.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

3.064/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.06412006, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública o Centro de Convivência
Maria Maria, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.064/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Maria Maria,
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com sede no Município de Ipatinga.

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

Maria Maria, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

3.069/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.069/2006, de autoria do Deputado Márcio
Passos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente Despertar - Ascobede -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.069/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente

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

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

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Doutor

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

3.070/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.070/2006, de autoria do Deputado Márcio
Passos, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro São Francisco, com sede no Município de Cássia, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos

do § 1 O do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 3.070/2006

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
São Francisco, com sede no Município de Cássia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 O - 
Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro São Francisco, com sede no Município de
Cássia.

Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.075/2006

Comissão de Redação

O Projeto de Lei ri 0 3.075/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Cidade Nova e São Cristóvão, 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 °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 0 3.07512006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Cidade Nova e São Cristóvão, com sede no Município de

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

Moradores dos Bairros Cidade Nova e São Cristóvão, com sede no
Município de Formiga.
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Sala das Comissões 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - DjalmaDiniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.095/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.095/2006, de autoria do Deputado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Estiva, 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 o 3.095/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

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

Amigos dos Excepciona - Apae - de Estiva, com sede nesseMunicípio.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente -Doutor Ronaldo relator - DjalmaDiniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.098/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.098/2006, de autoria do Deputado André

Quintão, que declara de utilidade pública o Centro de Referência do
Cidadão - Cerc -, com sede no Município de Confins, foi aprovado emturno 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 termosdo § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.098/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Referência do Cidadão -

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

do Cidadão - Cerc -, com sede no Município de Confins.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.112/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1 3.112/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.112/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências, com sede no
Município de Campo Belo.

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

Comunitária dos Moradores da Vila São Sebastião e Adjacências, com
sede no Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.120/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.120/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Parque das Nações 1 e II, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.120/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Parque das Nações 1 e II, com sede no Município de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Bairros Parque das Nações 1 e II, com sede no
Município de Três Marias.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.162/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.162/2006, de autoria do Deputado Dilzon Meio,
que declara de utilidade pública a Associação Novo Caminho - Anoc -,
com sede no Município de Boa Esperança, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.162/2006
Declara de utilidade pública a Associação Novo Caminho - Anoc -,

La'
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com sede no Município de Boa Esperança.

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

Caminho - Anoc -, com sede no Município de Boa Esperança.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.1 8412006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 3.184/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Asilo São José da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.184/2006
Declara de utilidade pública o Asilo São José, com sede no

Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São José, com

sede no Município de João Pinheiro.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.185/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.185/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Asilo Sant'Ana da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

LAI
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.185/2006
Declara de utilidade pública o Asilo SantAna, com sede no

Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Sant'Ana, com

sede no Município de João Pinheiro.
Art. 2° - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.186/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.186/2006, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho Central de João
Pinheiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de João Pinheiro, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.186/2006
Declara de utilidade pública o Conselho Central de João Pinheiro da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de João
Pinheiro.

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

João Pinheiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de João Pinheiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.196/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.19612006, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro
Morada Nova - CBMN -, com sede no Município de Manhumirim, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.196/2006
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Morada

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

Bairro Morada Nova - CBMN -, com sede no Município de
Manhumirim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.208/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.208/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Alto Rio Doce, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°3.208/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Alto Rio Doce, 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 Alto Rio Doce, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.209/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.209/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Creche São Tarcísio, com sede no
Município de Moema, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.209/2006
Declara de utilidade pública a Creche São Tarcísio, com sede no

Município de Moema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Creche São Tarcísio,

com sede no Município de Moema.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.210/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.210/2006, de autoria do Deputado Antônio
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Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, 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 °do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.210/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com sede no Município de
Formiga.

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

Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e Lajinha - AMBVLL -, com
sede no Município de Formiga.

Art. 2 1 - Esta lei entra -em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.220/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.220/2006, de autoria do Deputado Djalma
Diniz, que declara de utilidade pública a Confederação das Irmãs
Beneficentes Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul Soares,
com sede no Município de Raul Soares, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.220/2006
Declara de utilidade pública a Confederação das Irmãs Beneficentes

Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul Soares - CIBERS -, com
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sede no Município de Raul Soares.

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

Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembléia de Deus de Raul
Soares - CIBERS - I com sede no Município de Raul Soares.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.226/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.226/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 27/2006, 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°3.226/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à Empresa

Frigorífico Tradição Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 27/2006 à Empresa Frigorífico Tradição Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.227/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.227/2006, de autoria da Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 30/2006, 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 °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 RESOLUÇÃO N° 3.227/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Pontenovense Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°30/2006 à empresa Frigorífico Pontenovense Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 d agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.277/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.27712006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 33/2006, 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 ° 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 RESOLUÇÃO N°3.277/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frango Maravilhas Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n 1 33/2006 à empresa Frango Maravilhas 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.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.314/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.314/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 36/2006, 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°3.314/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Gramado Abate de Aves Comércio de Carnes Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n°36/2006 à empresa Gramado Abate de Aves Comércio
de Carnes Ltda., nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de
agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.315/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n°3.315/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime

_ _
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Especial de Tributação n°35/2006, nos termos do art. 7 1 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°3.315/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 35/2006 à empresa Recanto do Sabiá Alimentos Ltda.,
nos termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.

rs
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2006

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO M 5.276, DE 26 DE JUNHO DE 2006

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 1852 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando - 29-Secretário
- A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da

Resolução n°5.276, de 26 de junho de 2006) foi publicada no "Diário
do Legislativo" de 27.6.2006.

RESOLUÇÃO N°5.277, DE 26 DE JUNHO DE 2006
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 ° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 1859 da Independência do
Brasil.

ri-&I'-4
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Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1 ° da
Resolução n°5.277, de 26 de junho de 2006) foi publicada no 'Diário
do Legislativo" de 27.6.2006.

RESOLUÇÃO N°5.278, DE 26 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à Empresa

Frigorífico Tradição 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° 27/2006 à Empresa Frigorífico Tradição Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de

2006; 2182 da Inconfidência Mineira e 1852 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 9-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N 9 5.279, DE 26 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Frigorífico Pontenovense 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°30/2006 à empresa Frigorífico Pontenovense 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 26 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 1852 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 19-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

-
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RESOLUÇÃO NF5.280, DE 26 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Frango Maravilhas 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°33/2006 à empresa Frango Maravilhas Ltda., nos termos
do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de

2006; 218 da Inconfidência Mineira e 185 9 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 2-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

RESOLUÇAO N 9 5.281, DE 26 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Gramado Abate de Aves Comércio de Carnes 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°36/2006 à empresa Gramado Abate de Aves Comércio
de Carnes Ltda., nos termos do art. 7 1 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 26 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

RESOLUÇAO N°5.282, DE 26 DE JUNHO DE 2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Recanto do Sabiá Alimentos 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

rÃ'- -
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Tributação n° 35/2006 à empresa Recanto do Sabiá Alimentos
Ltda., nos termos do art. 7 1 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 26 de junho de

2006; 2189 da Inconfidência Mineira e 185 da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1 a-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2-Secretário

ATAS
ATA DA 1 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § l o DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO -, NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 5/4/2006

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jayro Lessa, DiIzon Meio, José Henrique e Luiz
Humberto Carneiro, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o
parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei n2
2.95012006 (relator: Deputado DiIzon Meio, em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dilzon Meio - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Elisa Costa - Fahim Sawan - Luiz Humberto Carneiro.
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ATA DA 139 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 159 LEGISLATURA, EM 6/6/2006
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro
Leão, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n2s
3.321, 3.347 3.349 , 3.327 e 3.340/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 3.318, 3.325 e 3.343, 3.322 e 3.341/2006 (Deputado Gilberto
Abramo); 3.316, 3.323 e 3.326/2006 (Deputado George Hilton); 3.320,
3.331. 3.335, 3.339, 3.348 e 3.372/2006 (Deputado Sebastião Costa);
3.334, 3.342 e 3.345/2006 (Deputado Elbe Brandão); 3.324, 3.332,
3.336 e 3.344/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); e 3.317, 3.328,
3.329, 3.330, 3.337, 3.338 e 3.346/2006 (Deputado Adelmo Carneiro
Leão). Passa-se à P Fase da 20 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
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 12 turno,
dos Projetos de Lei n 2s 2.62512005 na forma do Substitutivo ti i
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 2.938 e 3.188/2006, este
com a Emenda n2 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.189/2006
na forma do Substitutivo n 9 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
3.231/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão). O parecer sobre o
Projeto de Lei n2 3.100/2006, no 1 9 turno, deixa de ser apreciado, em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pela relatora, Deputada
Elbe Brandão, em virtude de redistribuição. Os Projetos de Lei n2s
3.172 e 3.281/2006 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimentos, respectivamente, dos Deputados Rogério Correia e
Gustavo Corrêa, aprovados pela Comissão. São aprovados os
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requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei ns
3.306/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição) e 3.30912006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei ns 3.292/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em
virtude de redistribuição); 3.294, 3.297, 3.304 e 3.312/2006, os dois
últimos com a Emenda n 9 1 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão);
3.295 3.303 e 3.308/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição); 3.305 e 3.311/2006 (relatora: Deputada Elbõ
Brandão); 3.310/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O
Projeto de Lei & 3.372/2006 é retirado de pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprir pressuspostos regimentais.
Passa-se á 3? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
n2s 3.313/2006 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.31 8/2006
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.320/2006 (relator: Deputado
Sebastião Costa); e 3.321/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). 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, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 149 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM

14/6/2006
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Doutor Ronaldo e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

LflJ
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Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n2s 3.231/2006, no l Q turno (Deputado Doutor
Ronaldo), 3.308/2006, em turno único (Deputado Carlos Pimenta).
Passa-se à 22 Fase da 2? Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei ns 3.154/2006 (relator:
Deputado Carlos Pimenta): 3.174/2006 (relator: Deputado Fahim
Sawan ): 3.191/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo): 3.207/2006
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Ronaldo.

ATA DA 8? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 14/6/2006

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau e Jésus Lima (substituindo este ao Deputado Carlos
Gomes, pela Liderança do Bloco PT-PCdoB). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema
"Conhecimento, pesquisa tecnológica e suas possibilidades na gestão
ambiental" e os subtemas "O papel das universidades e dos centros
de pesquisa tecnológica na formulação de políticas públicas de meio
ambiente", "Inovações tecnológicas para a gestão de efluentes e de
resíduos sólidos nas atividades industriais e agrícolas" e
"Monitoramento e informação - a importância da metrologia química e
ambiental para a gestão ambientar e comunica que o subtema "O
papel do zoneamento econômico-ecológico na contribuição para a

rÃ"
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governança ambiental" será debatido na próxima reunião
ordinária. A Presidência informa que serão ouvidos na reunião os Srs.
Mauro Borges Lemos, Presidente do Conselho de Administração do
Parque Tecnológico de Belo Horizonte; Marcos Von Sperling, Desa-
EEUFMG; Raphael Tobias de Vasconceilos Barros, Desa-EEUFMG;
Ciomara Rabelo de Carvalho, Consultora; Patrícia Helena Gambogi
Boson, Secretária Executiva do Conselho de Empresário para o Meio
Ambiente - Cema-Fiemg; Carlos Alberto Oliveira, Chefe da Assessoria
de Meio Ambiente da Faemg; e Eduardo Nascimento, Assessor da
Fetaemg; que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a
presença dos Deputados Doutor Viana e Adelmo Carneiro Leão e dos
seguintes representantes de diversas entidades, que foram
convidados para acompanhar permanentemente os trabalhos da
Comissão: Divaldo Meio Jardim, ex-Secretário de Estado de
Agricultura; Cláudio Moreira da Silva, Secretário da Abes-MG; Eliane
Drummond Abdala, Consultora de Gestão Ambiental do BDMG;
Fernando Antônio Cardoso, Assessor Técnico da Secretaria de
Estado da Agricultura - Seapa -; José do Carmo, representando o
Diretor-Geral do IEF; Luiz Lobo, da Semad; Marília Carvalho de Meio,
Assessora do lgam; Priscila Carvalho, Assessora de Meio Ambiente
da Sede; Walter Vilela Cunha, da Copasa-MG. A Presidência concede
a palavra à Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson, Secretária Executiva
do Conselho de Empresário para o Meio Ambiente - Cema-Fiemg,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença
do Deputado Laudehno Augusto. 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, 20 de junho de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Ana Maria Resende.	-

ATA DA 6? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 49
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM

201612006
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Paulo Cesar e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Biei Rocha. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel
Racha, 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 os projetos
desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Turismo e, em especial, o
Circuito Áreas Proibidas. A Presidência interrompe a 1? Parte da
reunião para ouvir a Sra. Maria Elvira Salies Ferreira, Secretária de
Estado de Turismo; e os Srs. Roberto Luciano Fortes Fagundes,
Secretário de Estado de Turismo Adjunto; Plínio Fajardo Alvim, Diretor
do Instituto Culturar; Nilo Ovídio Lima Passos, Presidente da
Associação Gestora do Circuito Turístico Áreas Proibidas; e
Guilherme Antônio Diniz, Presidente da Associação de Moradores de
Angustura, 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, em seguida concede a
palavra ao Deputado Biel Rocha, também autor do requerimento, 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, 21 de junho de 2006.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - André Quintão.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 20/6/2006
Às 15h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Célio

Moreira, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve, e informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, o tema "Instituições públicas municipais e
estaduais de apoio ao deficiente mental e ao autista" e o subtema

- -



1.189

"Amparo e assistência social aos deficientes mentais, autistas e
suas famílias - programas de inclusão". A Presidência interrompe a
Parte da reunião para ouvir as Sras. Ana Regina de Carvalho, Diretora
de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação,
representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de
Educação; Ana Ivanete dos Santos, Procuradora de Justiça da
Coordenação de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Transtorno Mental do Ministério Público; Maria Dolores da Cunha
Pinto, Vice-Presidente da Federação Estadual das Apae's de Minas
Gerais, representando Heloísa Maria Penido de Azeredo, Presidente
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo
Horizonte - Apae-BH; Maria do Rosário Lopes, representando a
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas
Gerais; Yasline Vaz, Assessora Jurídica da Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência e dos Idosos de
Belo Horizonte, representando Ana Paula Mendes Rodrigues, titular
desta Promotoria; Rosana Palhares Zschaber de Araújo,
Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro
Psicopedagógíco - CPP -, representando Lucas Antônio Monteiro de
Castro Sobrinho, Diretor do CPP; Estela Mares Guillen de Souza,
Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais -
Apape; Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Roseli da Costa
Oliveira, Gerente de Projetos Especiais da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte; Erica Gomes Fornero, Fonaudiáloga do
CPP; Patrícia Cunha, Coordenadora do Núcleo de Inclusão Escolar da
Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Educação,
representando Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária
Municipal de Educação de Belo Horizonte; Lourdes Machado,
Assessora da Coordenação Estadual de Saúde Mental da Secretaria
de Estado da Saúde, representando Marta Elizabeth de Souza, titular
dessa Coordenação; e os Srs. José Carlos Dias, titular da
Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais, representando Jorge Raimundo Nabas,
Secretário Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte; Paulo
Roberto de Carvalho Moura, representando a Comissão Municipal de
Reforma Psiquiátrica do Conselho Municipal de Saúde; Flavio Lúcio
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Assis Moreira, Assistente de Atividade de Saúde da Coordenação
de Assistência à Saúde à Pessoa Portadora de Deficiência -
CAAPPD - da Secretaria de Estado de Saúde; Nelson Garcia,
representando Flávio Couto Silva de Oliveira, Superintendente da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência -
Caade - e Diretor do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência - Conped, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Registra-se a presença da Deputada Maria Tereza
Lara. 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, 20 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N 9 437/2005
Comissão de Participação Popular

Relatório
De autoria da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -

PUC-Minas, a proposta de ação legislativa em exame apresenta o
documento final com as sugestões resultantes do evento "Parlamento
Jovem", realizado em junho de 2005.

Publicada em 1f10f2005, a proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, a esta Comissão, para receber parecer.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em convênio

com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC - Minas
-' realizou, em 2005, o segundo evento denominado "Parlamento
Jovem", que contou com a participação, no Plenário da Casa, de
centenas de estudantes e professores representando a PUC-Minas e
escolas de ensino médio das redes pública e privada da Capital.

rsi
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Considerando que o sucesso do evento permite mais do que

uma simples simulação de atividade do Legislativo, a PUC-Minas, na
condição de entidade da sociedade civil, encampou o documento final,
dando-lhe a forma de sugestão a ser formalmente analisada na
Comissão de Participação Popular.

Naquela ocasião, os estudantes presentes, com o acompanhamento
dos parlamentares membros da Comissão de Participação Popular,
simularam um seminário legislativo em que, como representantes de
entidades não governamentais fictícias, apresentaram sugestões para
o aprimoramento das políticas públicas voltadas para a juventude.
Como resultado final, foi aprovado documento contendo 65 propostas,
distribuídas por temas como o da redução da idade penal e o da
aplicação de medidas socioeducativas direcionadas para os
adolescentes infratores.

As propostas apresentadas expressam os anseios dos jovens diante
da crescente escalada da violência que os atinge de modo bastante
intenso. Dados do Instituto de Pesquisa Aplicada - lpea mostram que
o índice de jovens assassinados é cerca de 4 vezes maior do que o de
adultos acima de 30 anos de idade. Disso resulta a necessidade de
especial atenção por parte do poder público para a questão da
violência que atinge a faixa etária compreendida entre os 15 e 30
anos.

As sugestões apresentadas, na sua maior parte de natureza
administrativa ou relativas à legislação penal (que integra a esfera de
competência da União), pela sua diversidade e pela riqueza do seu
conteúdo, merecem ser encaminhadas ao maior número possível de
instituições públicas, para conhecimento e adoção das providências
pertinentes. Assim sendo, optamos pelo acolhimento da proposta na
forma de requerimento a ser encaminhado à Mesa da Assembléia,
solicitando sua ampla divulgação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa n 437/2005 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2006.
Maria Tereza Lara, Presidente - João Leite, relator - André Quintào.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI M
2.842/2005

Wk
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Jõ Moraes, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Federação das Associações de
Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -, com sede nesta
capital.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/12/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 9 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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. 42 que os
cargos diretivos e consultivos serão exercidos em caráter de
gratuidade, vedado aos titulares o recebimento de qualquer lucro,
bonificação, gratificação ou vantagem; e no parágrafo único do art. 43
que, em caso de dissolução, seus bens serão doados a entidade
congênere juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.842/2005.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.871/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

rs
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Direito
Municipal JN&C-IDM, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no Diário do Legislativo" de 10/12/2005 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q 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 entidade determina, no art. 36, c/c O art.
8, que os cargos da diretoria e do conselho fiscal não são
remunerados, a qualquer título; e, no art. 39, modificado em 4/4/2006,
que, decidida a extinção da entidade, seu patrimônio remanescente
será destinado à instituição de educação ou assistência social que
preste os mesmos serviços para os quais houver sido instituída e os
coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos, em
obediência ao disposto na alínea "g" do § 2 do art. 12 da Lei federal
n 2 9.532, de 1997, e no art. 61 do Código Civil.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 2.871/2005.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.908/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

rs
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De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Fundação
Comunitária, Educacional, Cultural, Esportiva e Profissionalizante de
Belo Oriente - Funcebelo -' com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/12/2005, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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, está previsto em seu estatuto, no parágrafo único do art.
11, que o exercício das funções de Diretor e Conselheiro não pode ser
remunerado a qualquer título; e, no parágrafo único do art. 24, que,
em caso de dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em
benefício de entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou de entidade pública.

Portanto, a referida Fundação atende à exigência consubstanciada
no art. l Q da Lei nQ 12.972, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 2.90812005.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - EIbe

Brandão - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

2.932/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a organização civil Lions Clube
de Vespasiano, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/2/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridícidade, constitucionalidade 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, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, está previsto em seu estatuto, no art. 20, devidamente
alterado, que nenhum dirigente, sem exceção, receberá compensação
financeira pelos serviços prestados; no art. 61, que nenhum dos
cargos será remunerado; e, no art. 56, que, em caso de extinção, o
patrimônio remanescente será transferido a uma entidade filantrópica
localizada no Município.

Portanto, o Lions Clube de Vespasiano atende à exigência
consubstanciada no art. 1 9 da Lei n 2 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei n g 15.430,
de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n Q 2.932/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Gil Pereira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.059/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n

3.05912006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Barbacenense de Ação contra Aids - Abaa -, com sede no
Município de Barbacena.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 17/3/2006, 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 requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

rÃ"
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podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no
art. l 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
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. 29 do seu estatuto (ver alteração)
prevê a não-remuneração de seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores e benfeitores, enquanto o art. 39 determina que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.059/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.109/2006
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa dar a denominação de Rodovia Otacílio Bonamichi ao trecho da
Rodovia MG-295 que liga o Município de Inconfidentes à MG-290.

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

Fundamentação
Otacílio Bonamichi, mineiro de Inconfidentes, foi, acima de qualquer

outra coisa, um cidadão consciente do seu papel na sociedade.
Conquistou a confiança e a credibilidade de seus contemporâneos

pela sua dignidade, bravura e sabedoria. A cavalo, praticamente o
único meio de transporte e comunicação naqueles tempos, quando as
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estradas nada mais eram do que trilhas rasgadas pelos tropeiros,
contribuiu com seu trabalho, ao longo de muitos anos, para o
desenvolvimento da região.

Faleceu em 2005, deixando um legado para a posteridade, que
agora é registrado pela homenagem a ser feita por intermédio da
proposição em tela.

E merecedor, portanto, do tributo que lhe está sendo prestado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n2
3.10912006 em turno único.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9
3.145/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n2
3.145/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto
de Tecnologia Aplicada - Ita -' com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006, vem a matéria esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 12
da Lei n 2 12.972, de 1998, modificado pela Lei 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. 16 do seu estatuto (ver alteração)
prevê a não-remuneração de seus Diretores, e o art. 41 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, nos termos da Lei n 9 9.790, de
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1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade
civil de interesse público - Oscips -, preferencialmente que tenha o
mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n Q 3.145/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.194/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n9

3.19412006 visa declarar de utilidade pública o Centro Educacional de
Abre Campo, 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
O Centro Educacional de Abre Campo, fundado em 2004, tem como

finalidade primordial a criação e manutenção de estabelecimentos de
ensino fundamental, médio e superior, objetivando o aperfeiçoamento
da educação e da cultura da população local.

Colabora com entidades públicas e privadas na área de ensino,
firmando convênios e intercâmbios diversos para fomento de projetos
e pesquisas e para concessão de bolsas de estudo.

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 3.194/2006 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Ana Maria Resende, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.238/2006
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 dos Moradores do
Bairro Industrial - Ambi -, com sede no Município de Santana do
Paraíso.

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
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 0 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. 3, que os
Diretores não podem ser remunerados para o exercício de sua função
e, no art. 33, que, no caso de sua dissolução, seu patrimônio
remanescente será destinado a entidades legalmente constituídas,
congêneres, de fins filantrópicos e com finalidade inerente à Ambi.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n O 3.23812006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.241/2006
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

rs- -
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De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Casa Lar, com sede no Município
de Três Corações.

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

Fundamentação
A Casa Lar de Três Corações é referência em termos de assistência

social na região, pois abriga crianças e adolescentes pobres.
No resgate dos seus assistidos, promove ações socioeducativas no

seio da família, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, garantindo o respeito aos seus direitos sociais e
afastando-os do abandono.

Cria-lhes condições para o pleno desenvolvimento físico, mental,
ético, espiritual e social, dentro de um espírito de liberdade e
dignidade.

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

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

3.241/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.242/2006

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n2
3.24212006 visa a declarar de utilidade pública o Conselho Central da
Sociedade de São Vicente de Paulo de Paracatu, 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.

LaÀ
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Fundamentação

A citada entidade, fundada em 1987, tem caráter beneficente,
cultural, assistencial e de promoção humana, trabalhando para
valorizar indivíduo e a comunidade. Dessa maneira, pratica a
filantropia, assistindo os habitantes mais carentes do Município de
Paracatu através dos seus Conselhos Particulares, Conferências
Vicentinas, Obras Unidas e Especiais.

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 3.242/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Jô Moraes, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2
3.316/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n g 593/2006, o Presidente do Tribunal
de Justiça, no exercício do cargo de Governador do Estado, fez
remeter o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a
denominação de Escola Estadual Dr. Sebastião Silvério de Faria à
escola estadual localizada no Presídio Sebastião Satiro, no Município
de Patos de Minas.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/5/2006 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 22, enumera as matérias

que só podem ser reguladas pela União e, no art. 30, a prerrogativa
do Município para editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades. A competência do Estado membro, prevista no §
1 9 do art. 25, faculta-lhe tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município
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Como a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa desses entes federativos, pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n 9 13.408, de 1999, que
estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Tal norma estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre
a matéria e exige que a escolha da denominação recaia em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, devendo ser observada
a correlação entre a destinação do estabelecimento, da instituição ou
do próprio público que se pretende denominar e a área em que se
tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, a Carta mineira não a
inseriu no domínio da iniciativa reservada prevista em seu art. 66,
sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto pelo titular
do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração
pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.316/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.325/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Melhor Idade -
Amei -, com sede no Município de Jequitinhonha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/5/2006 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
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações

constituídas no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. l Q da Lei n9 12.972, de 1998, alterado 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 § 2 9 do art. 13,
que nenhum membro da diretoria ou do conselho fiscal será
remunerado; e, no art. 27, que, em caso de sua dissolução, os bens
serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

De resto, cumpre apresentar ao projeto a Emenda n 2 1 com o fim de
sanar erro material constatado no art. l, relativamente ao nome da
entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.325/2006, com a Emenda n 2 1, nos
termos que se seguem.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Melhor

Idade de Jequitinhonha - Amei -, com sede no Município de
Jequitinhonha.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.326/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n

3.326/2006 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila
Vicentina de Boa Esperança, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no Diário do Legislativo" de 25/5/2006 e

La'
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distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme determinam os arts. 188 e 102, III, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei
n 2 15.430, de 2005.

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

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 31 do estatuto da entidade
estabelece, no inciso IV, que seus Diretores e Conselheiros não
percebem remuneração, vantagens ou benefícios em razão das suas
atividades; e, no inciso V, que, em caso de dissolução, seus bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com atividades no Município de origem e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.326/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.328/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Livre para Viver, com
sede no Município de Mutum.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 26/5/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinamos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 92, que a instituição não remunerará seus associados pelo
exercício dos cargos diretivos e, no art. 35, que, dissolvida a entidade
e liquidadas todas as suas obrigações, seu patrimônio será doado a
outra associação com as mesmas finalidades.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.328/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.329/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo instituir o Dia Estadual contra a Homofobia, a ser
celebrado, anualmente, no dia 17 de maio.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/2006, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, e
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,

L4
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administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria. A União compete legislar privativamente sobre as matérias
em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de
interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, 1.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1 9 do art. 25 do referido Diploma Legal. E a chamada
competência residual, que lhe reserva as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa dos titulares do Executivo, do Legislativo, do
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não
faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do processo
legislativo.

Assim, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n2 3.329/2006.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - EIbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.331/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar São
Vicente de Paula, com sede no Município de Nova Serrana.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 26/5/2006 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

rÀ
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações

constituídas no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1 2 da Lei n 9 12.972, de 1998, alterado pela
Lei n2 15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 25, que
nenhum membro do conselho curador e fiscal será remunerado pelo
desempenho de suas funções e respectivas atribuições; e, no art. 28,
que, sendo dissolvida a Fundação, seus bens serão incorporados à
Sociedade São Vicente de Paulo do Município de Nova Serrana, ou,
na impossibilidade de fazer-lhes o repasse, este será feito a outra
entidade assistencial do Município, a critério do Conselho Curador e
com acompanhamento do Ministério Público.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.331/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.332/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n

3.332/2006 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Cavaleiros de Luz, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/5/2006 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. l Q da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela
Lei n 9 15.430, de 2005.

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

Ressalte-se, ainda, que, no estatuto da entidade, o art. 40
estabelece que todos os cargos eletivos da direção são exercidos sem
qualquer remuneração ou bonificação; e o art. 43, prevê que, no caso
de dissolução, os bens remanescentes reverterão a uma entidade
congênere, em dia com as obrigações legais.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.332/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.336/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei fl2

3.336/2006 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Hospital Belizário Miranda, com sede no Município de
Laj inha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1Q/6/2006, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. l
da Lei n2 12.972, de 1998, modificado pela Lei n Q 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade

rÀT
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jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 29 determina
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.336/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

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

3.338/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Ação Social Senhora Santana,
com sede no Município de Congonhas do Norte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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 nQ 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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 do seu estatuto determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere localizada no Município; e o art. 24 prevê a não-
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remuneração dos membros da diretoria, dos conselhos fiscal e
deliberativo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.338/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.342/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Escola Família Agrícola de
Comercinho - Aefacom , com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 1Q/6/2006 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. l da Lei n Q 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 dispõe, no art. 38, que ela não
remunera nem concede vantagens nem benefícios por nenhuma
forma ou título, a seus Diretores, associados, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e, no art. 40, que, caso seja
ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Não obstante a instituição estar apta a receber o título declaratório

Lal
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de utilidade pública, há que se atentar para a denominação
gravada no art. 1 9 do projeto. Por apresentar incorreção, torna-se
necessário apresentar a Emenda n 2 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.34212006 com a Emenda n2 1,
redigida a seguir.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 2 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola

Família Agrícola de Comercinho - Aefacom -, com sede nesse
Município.".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.345/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n2

3.34512006 visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Assistência Social Jardim das Oliveiras - Anjo -, com sede no
Município de Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo' de 1/6/2006, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a este órgão colegiado proceder à análise da proposição em
seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 12 da Lei 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,
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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 seus dirigentes e Conselheiros, bem como as dos
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente deverá ser destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica e que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.345/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.346/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Teatro para Infância
e Juventude, a ser comemorado anualmente em 20 de março.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no . "Diário do
Legislativo" de l/6/2006 e, em seguida, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre

as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União, e o ai. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § l Q do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como a instituição de data comemorativa não está arrolada pela
Carta Magna como de iniciativa privativa, infere-se que cabe ao
Estado legislar sobre o assunto.
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Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera

as matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia
e dos titulares do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento; portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso
em exame.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.346/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N9

3.347/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Comunicação, Cultura e Meio Ambiente de Araponga, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 1/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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 n1 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

rÃ



1214
Note-se que o estatuto da instituição determina, nos arts. 11,

parágrafo único, e 23, que os membros de sua diretoria e do conselho
fiscal desempenharão suas atividades sem remunerações e, no art.
35, que, em caso de sua dissolução, os bens serão doados a
entidades congêneres.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 9 3.347/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - Sebastião

Costa - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N

3.349/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Córrego do Angá, com sede no Município de Abre Campo.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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 n9 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 8, que é vedada a remuneração de qualquer cargo dos seus
órgãos diretivos; e no art. 41 que, sendo dissolvida a Associação,
seus bens serão destinados a instituições congêneres do Município,
legalmente constituídas e registradas na Secretaria de Estado do

1
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Trabalho e Ação Social e no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.349/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

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

3.353/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

Mensagem n 2 603/2006, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professora Rita
Teixeira de Lacerda à Escola Estadual de Roseiral, localizada no
Município de Mutum.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

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

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

No plano infraconstitucional, a Lei n 13.408, de 1999, estabelece as

'a'
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condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo
suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre a destinação do
estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado.

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

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

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, do Projeto de Lei n g 3.353/2006,
na forma original.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.356/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, a proposição em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
Senhora Aparecida, com sede no Município de Chapada Gaúcha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os ais. 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 ng 12.972, de 1998, alterado pela Lei n2

rÀ
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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 § 2 P do art.
38, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio só poderá ser
destinado a instituição semelhante da mesma comunidade ou, em sua
falta, da comunidade mais próxima; e, pelo art. 40, que é vedada a
remuneração dos cargos da diretoria executiva e do conselho
deliberativo fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n 2 3.356/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Elbe

Brandão - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Ng

3.371/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Proteção Ambiental de Varginha e Região - Apavar -, com sede no
Município de Varginha.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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, alterado pela Lei n2
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou

a
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, no art. 40, que, em
caso de sua dissolução e liquidados os compromissos assumidos, o
patrimônio remanescente deverá ser doado a instituição congênere,
legalmente constituída, para ser aplicado em benefício do interesse
público; e, no art. 41, que é vedada a remuneração dos cargos da
diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei flQ 3.371/2006.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.983/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n
2.983/2006 'determina que os documentos eletrônicos públicos do
Estado de Minas Gerais, emitidos via Internet para os cidadãos, sejam
certificados de acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP-Brasil".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/2/2006, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Esporte e Informática.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a estabelecer que os documentos

eletrônicos públicos emitidos pelo Estado de Minas Gerais sejam
certificados de acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP-Brasil. Para o exame da matéria, faz-se necessário
responder às seguintes questões: o que é Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileiras? Qual a legislação que disciplina a matéria? A
proposição invade a competência privativa da União para legislar
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sobre informática? A matéria é de competência privativa do Chefe
do Poder Executivo? O Estado de Minas Gerais já utiliza esse recurso
tecnológico?

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras refere-se ao
sistema adotado pelo governo federal para assegurar a autenticidade,
a integridade e a validade jurídica de documentos em formato
eletrônico. Por exemplo, quando o cidadão entrega sua declaração de
imposto renda à Receita Federal, este órgão lhe fornece um recibo no
formato eletrônico, um arquivo com o qual ele pode comprovar que
enviou sua declaração de imposto de renda. Esse arquivo contém
uma certificação digital, que assegura a autenticidade e a integridade
do documento, impedindo que o contribuinte forje um recibo eletrônico
ou altere o seu conteúdo.

A certificação digital serve para garantir a autenticidade de origem e
autoria, de integridade, de conteúdo, de confidencial idade e de
irretratabilidade, ou seja, a garantia de que a transação, depois de
efetuada, não pode ser negada por nenhuma das partes, conforme
informações constantes em www.prodemge.gov.br .

A matéria encontra-se disciplinada pela Medida Provisória n 2 2.200-
2, de 24/8/2001. Esclareça-se que essa medida provisória estava em
vigor na época da promulgação da Emenda à Constituição n 2 32, de
2001, segundo a qual as medidas provisórias então em vigor não
perdem a eficácia até que sejam apreciadas pelo Congresso Nacional.
Assim, a referida medida provisória não perdeu a eficácia em 60 dias
como ocorreu com as que foram editadas após a citada emenda à
Constituição. O art. 1 2 da referida medida provisória assim dispõe:

"Ai-t. 1 - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasiliera - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações
de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras".

Profundo conhecedor dos aspectos jurídicos da matéria, o
Advogado-Geral do Estado, José Bonifácio Borges de Andrade,
concedeu entrevista à "Revista Fonte", editada pela Prodemge
(http://www.prodemge. mg.gov.br/revistafonte/arquivospdf/dialogo . PD
F), prestando diversos esclarecimentos sobre a matéria. Seu
conhecimento sobre o assunto decorre do fato de que ele exerceu

rs
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várias funções no governo federal quando os problemas sobre a
segurança da informação do órgãos públicos impuseram a
necessidade do tratamento normativo da matéria, culminando na
referida medida provisória. Vale transcrever o seguinte trecho da
entrevista: "A opção do governo está sintetizada na MP-2200, que
prevê dois sistemas paralelos, que operam simultânea e livremente:
um sistema de certificação livre e um sistema de certificação
governamental.

Para este, foi criada a Autoridade Raiz única - que é o ITI [Instituto
de Tecnologia da Informação], uma autarquia federal, a Infra-estrutura
de Chaves Públicas hierarquizada ( ... ). A MP estabeleceu ainda que a
Autoridade Raiz não tem contato com o usuário, quer dizer, ela não é
fornecedora do certificado no nível do usuário; ela certifica as
autoridades certificadoras de segundo nível, que podem ser órgãos
públicos ou privados. Ou seja: a MP criou o modelo da infra-estrutura
e fixou as atribuições legais do sistema público e privado, copiando
rigorosamente a Diretiva Européia"(pág. 6).

O projeto em exame não invade a competência privativa da União
para legislar sobre informática, apenas determina que o Estado adote
um sistema de certificação digital previsto em legislação federal.
Vejamos uma situação análoga que permite clarear nosso argumento:
quando a lei estadual cria um cargo privativo para bacharel em direito,
essa lei não invadiu a competência privativa da União para legislar
sobre profissões.

A proposição também não está legislando sobre matéria de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Não disciplina a organização
interna do Poder Executivo, mas a relação do Estado com o cidadão.
Dessa forma, se qualquer órgão público pretende fornecer alguma
declaração ao cidadão em formato eletrônico, deverá fazê-lo nos
moldes da Infra-Estrutura de Chaves Públicas prevista pela
mencionada Medida Provisória.

Deve-se registrar que o Estado de Minas Gerais está adiantado no
processo de incorporação desta tecnologia. Aliás, a própria
Assembléia Legislativa contratou os serviços da Prodemge, para que
os documentos encaminhados à Imprensa Oficial contenham uma
certificação digital. Assim, a Imprensa Oficial terá plena certeza de
que os documentos que recebe para a edição do "Diário do

rs
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Legislativo" se originam efetivamente desta Casa e foram
encaminhados por pessoas que têm competência funcional para o
envio do arquivo eletrônico. A Prodemge é uma das poucas empresas
que se habilitaram para exercer a função de Autoridade Certificadora,
dentro do sistema instituído pela Medida Provisória n2 2.200-2, de
2001.

Assim, concluímos pela juridicidade da proposição, com um
pequeno reparo. O art. l Q não obriga o Estado fornecer documentos
no formato eletrônico, mas estabelece que, se o fizer, deverá ser de
acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas. Assim, o Estado
não está descumprindo a norma, se não fornecer documentos
eletrônicos aos cidadãos. Dessa forma, são desnecessários os arts. 2
e 3, que se referem à dotação orçamentária e ao prazo para
regulamentação da lei, respectivamente. Por essa razão,
apresentamos as Emendas ns 1 e 2.

Registre-se, na oportunidade, que a complexidade da matéria impõe
a necessidade de sua apreciação rigorosa na Comissão de mérito.
Será, de qualquer forma, uma oportunidade para que possamos
compreender melhor essa tecnologia e suas vantagens e
desvantagens para o cidadão.

Conclusão
Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 2.98312006
com as Emendas n 2s 1 e 2, que apresentamos.

Emenda & 1
Suprima-se o art. 2.

Emenda n 2 2
Suprima-se o art. 3.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 3.077/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca o imóvel que menciona.

rs
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de

24/3/2006 e distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos ais. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 11/4/2006, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
se obterem informações sobre a situação do imóvel, cujo atendimento
se deu por meio da Nota Técnica n g 86/2006.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Aiuruoca o imóvel constituído de terreno com área de 800m2,
situado na Rua Dr. Antônio Guimarães, 62, nesse Município,
registrado sob o n2 3.385 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n 2 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Em cumprimento a tal requisito, o parágrafo único do art. 1 2 do
projeto destina o imóvel à instalação da Câmara Municipal.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão se declara favorável à doação, pois o órgão a que o imóvel
está vinculado informa não existir projetos para sua utilização.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. No caso em
exame, ela está prevista no ai. 2 Q do projeto em questão, que
estabelece o retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora, se,
no termo avençado, não lhe for dada a destinação prevista.

Atendendo o projeto em tela aos preceitos da legislação em vigor,
não vislumbramos óbice à autorização legal que ele pretende
formalizar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 3.077/2006.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.085/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Governador
Valadares o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 30/3/2006 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Em 11/4/2006, esta Comissão baixou a matéria em diligência ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se
manifestasse sobre a pretendida alienação, e ao Prefeito de
Governador Valadares, para que providenciasse a remessa de
memorial descritivo da área a ser doada.

Atendidos os pedidos da diligência, passamos a examinar a matéria.
Fundamentação

Trata a proposição sob comento de conferir a necessária
autorização legislativa, para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Governador
Valadares, constituído de terreno urbano edificado, com área de
13.095m2, a ser desmembrado de imóvel com 25.200m 2, transferido
ao patrimônio do Estado por doação desse Município, em 1971, sem o
estabelecimento de encargo para o donatário.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado;
e, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n 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

Em atendimento ao interesse público, o parágrafo único do art. 1 Q do
projeto prevê que o imóvel será destinado à construção de um centro
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poliesportivo, e o art. 22 estabelece a sua reversão ao patrimônio
do Estado, se, no prazo de três anos contados da data de publicação
desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que, mediante a Nota Técnica n2 90/2006, expedida
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Poder
Executivo se manifesta favorável à alienação, pois está ocioso o
imóvel e a Secretaria de Estado de Educação, órgão a que ele está
vinculado, já o colocou à disposição.

Conquanto o projeto não apresente vício de natureza jurídica,
devemos apresentar o Substitutivo n 9 1, que aprimora a redação do
seu art. l, de acordo com a técnica legislativa, e descreve os limites
da área a ser doada, em anexo próprio.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 2 3.085/2006
na forma do Substitutivo n 2 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador

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

Governador Valadares parte da quadra 111 da planta de loteamento
do Bairro Vila Placedina Cabral, nesse Município, com área de
13.095m2 (treze mil e noventa e cinco metros quadrados), a ser
desmembrada de imóvel com 25.200m 2 (vinte e cinco mil e duzentos
metros quadrados), registrado sob o n 2 27.966, a fis. 51 do Livro 3-AD,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Governador
Valadares, conforme memorial descritivo no anexo desta lei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de um centro poliesportivo.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1 Q desta lei.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1 9 da Lei n , de de de 2006)

La'
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O imóvel de que trata esta lei tem a seguinte descrição: partindo

de um ponto da divisa da parte restante da Quadra 111, com parte de
área requerida, no alinhamento da Rua Lincoln Byrro, segue-se por
este alinhamento, numa extensão de 180,00m lineares; daí, vira-se à
direita, confrontando com a Rua Professora Conceição Teodoro, numa
extensão de 52,56m lineares; daí, vira-se à direita, confrontando com
parte restante da área, numa extensão de 45,00m lineares; daí, vira-
se à direita, confrontando com parte restante da área, numa extensão
de 17,30m lineares; daí, vira-se à esquerda, confrontando com pane
restante da área, numa extensão de 48,96m lineares; daí, vira-se à
esquerda, confrontando com parte restante da área, numa extensão
de 69,39m lineares; daí, vira-se à direita, confrontando com parte
restante da área, numa extensão de 86,04m lineares; daí, vira-se à
direita, confrontando com parte restante da Quadra 111, numa
extensão de 104,65m lineares, fechando assim o polígono.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.189/2006

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe "cria cargos no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006, 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
proposição na forma do Substitutivo n 9 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição tem por escopo a criação de cargos no Quadro

Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público a fim de
adequar a estrutura de apoio aos órgãos de execução, conforme

m
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previsto na Lei Complementar n 2 34, de 12/9/94, que dispõe sobre
a organização do Ministério Público do Estado e dá outras
providências.

A proposição foi encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça, por
meio do Ofício n 9 10/2006, no qual ele apresenta as razões que
motivaram as medidas propostas.

De acordo com o mencionado ofício, o fim do recesso forense no
Poder Judiciário alterou profundamente as normas internas de
trabalho do Ministério Público, especialmente aquelas relacionadas à
intervenção dos Procuradores de Justiça nos processos judiciais
encaminhados àquela instituição. Por essa razão, faz-se necessária a
criação de cargos •para a prestação de assessoria jurídica,
especialmente na área criminal. Ademais, segundo esclarece o
Procurador-Geral de Justiça, "a demanda social levada ao Ministério
Público foi sobremaneira acentuada, em razão das novas missões que
lhe foram confiadas pelo Constituinte. Ou seja, o acesso da sociedade
ao Poder Judiciário, por meio do Ministério Público, foi altamente
ampliado, ensejando a instalação de novos serviços judiciais e ofícios
do Ministério Público." Justifica, ainda, o Procurador-Geral de Justiça,
a necessidade da criação dos cargos em virtude da instalação das
Promotorias de Justiça no interior do Estado para atender à demanda
da sociedade. Outrossim, os cargos a serem criados também
atenderão às Secretarias que dão apoio às Promotorias de Justiça
localizadas na Capital.

Nesse passo, objetivando a reestruturação administrativa da
instituição, também se propõe a transformação de vinte cargos de
Supervisor II em vinte cargos de Assessor II.

Cumpre ressaltar que, após o recebimento do projeto pela Mesa
Diretora, foi encaminhado a esta Casa o Ofício.Gab/1 154/2006, do
Procurador-Geral de Justiça, propondo alterações no projeto original,
que motivaram a apresentação do Substitutivo n Q 1 pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Conforme pretende estabelecer a proposição, fica assegurado ao
servidor que estiver exercendo atividade que implique a sua exposição
a agentes nocivos à saúde o pagamento de percentual incidente sobre
o seu vencimento básico, nunca superior a 30% do padrão MP-42.
Pretende-se, assim, estimular o trabalho daqueles que exercem
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funções com tais características.

Nos termos do Substitutivo n 9 1, os quadros que compõem o Quadro
Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, com os cargos e a forma de provimento neles
indicados, são os constantes nos Anexos 1, II e III, que o
acompanham.

Cuida, ainda, o referido Substitutivo, do reposicionamento do
servidor ativo e inativo dos Quadros de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, o qual será feito considerando-se a
soma do vencimento básico do servidor, na data da publicação da lei
que se originará da proposição, com as parcelas decorrentes de
vantagens pessoais, excedentes de enquadramento e dos percentuais
relativos ao pagamento da extinta Gratificação de Incentivo ao
Aperfeiçoamento Funcional - Giaf - aos quais fazia jus na data da
publicação da Lei n 9 13.436, de 30112/99. Cumpre ressaltar que esta
lei contém correlação entre padrões de vencimento e tabela de
escalonamento vertical de vencimentos. Todavia, o reposicionamento
do servidor assegurado nos termos da referida lei não ocorreu,
notadamente com relação às vantagens por ele percebidas e
asseguradas. Na hipótese de o vencimento básico do servidor
posicionado não corresponder a um dos valores dos padrões fixados
na Tabela de Escalonamento Vertical a que se refere o Anexo IV da
citada Lei n 13.436, o reposicionamento dar-se-á no padrão
imediatamente superior.

Oportunamente, propõe-se incluir na Tabela de Escalonamento
Vertical mencionada cinco padrões de vencimento com os respectivos
índices.

Outra situação prevista pelo Substitutivo n2 1 diz respeito à opção do
servidor pela jornada de quarenta horas semanais prevista no art. 20
da Lei n2 14.323, de 2002, o qual terá como limite de vencimento
básico o último padrão previsto na classe B da respectiva carreira,
observado, ainda, para acréscimo dos padrões, o preenchimento dos
critérios que serão fixados em resolução.

Ainda, de acordo com o Substitutivo n2 1, fica vedado ao servidor
dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público o exercício da advocacia, bem como de qualquer
outra atividade jurídica remunerada, exceto a de magistério e as
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acumulações permitidas pela Constituição Federal, observada,
obviamente, a compatibilidade de horários.

Objetiva-se, finalmente, autorizar a Procuradoria-Geral de Justiça a
celebrar termo de compromisso para estágio remunerado, por meio de
seleção pública, visando ao aprimoramento profissional de estudante
de curso de nível superior em Direito, e a conferir maior celeridade no
andamento dos processos.

As revogações propostas pelo Substitutivo fazem-se necessárias
uma vez que o Substitutivo n 2 1 dispõe sobre o Quadro Permanente
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, notadamente sobre as
disposições a serem revogadas.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.189/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n 2 1, a seguir apresentada.

Emenda n2 1
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte § 2 2 passando o seu parágrafo

único a §l:
"Art.42 -( ... )
§ 2 - O desenvolvimento na classe em que o servidor for

posicionado, nos termos deste artigo, dar-se-á quando preenchidos os
requisitos exigïveis para o ingresso na referida classe.".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ricardo

Duarte - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.281/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gustavo Corrêa,
pretende obrigar as empresas públicas e privadas, autarquias e
fundações a distribuir, gratuitamente, protetores ou filtros solares a
seus funcionários.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 12/5/2006, 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

rs
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Fundamentação

A proposta em análise pretende estabelecer norma de medicina e
segurança no trabalho, na medida em que obriga os empregadores
públicos e privados a fornecer filtros ou protetores solares aos
trabalhadores que exercem atividade ao ar livre.

Na justificação do projeto o autor enfatiza o objetivo de criar mais um
instrumento de segurança no trabalho, protegendo a saúde dos que
desempenham suas atividades expostos aos raios solares.

Em que pese à brilhante iniciativa parlamentar, uma vez que a
medida proposta, por certo, eliminaria muitos problemas de saúde do
trabalhador que exerce atividade tanto na esfera pública quanto na
iniciativa privada, o projeto, nos moldes propostos, depara com óbices
de natureza constitucional.

Com efeito, o art. 22 da Constituição da República estabelece a
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho,
cujo conteúdo abrange não apenas as relações entre empregado e
empregador, como também as normas que dizem respeito à
segurança e à saúde do trabalhador, conforme vem sendo
reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Na lição de Evaristo de Moraes Filho, em seu livro "Introdução ao
Direto do Trabalho" (São Paulo: LTR, 1995, 7. ed., pág. 46), direito do
trabalho é o "conjunto dos princípios e normas que regulam as
relações jurídicas oriundas da prestação de serviço subordinado, e
excepcionalmente do autônomo, além de outros aspectos deste
último, como conseqüência da situação econômico-social das pessoas
que o exercem".

Diante desse contexto entendemos que a proposta não pode
abranger as empresas privadas, de maneira genérica, conforme
pretendido.

O projeto deve restringir-se, portanto, aos entes das administrações
direta e indireta do Estado, abrangendo ainda os empregados de
empresa que realiza obras, presta serviços e se relaciona com a
administração pública por meio de contrato ou convênio.

Nesse caso, fica assegurada à Assembléia Legislativa a
possibilidade de dispor sobre a matéria, diante da prerrogativa que lhe
é conferida pelo art. 61 da Constituição mineira.

O Substitutivo & 1, que apresentamos no final, tem o propósito de
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conformar o projeto aos ditames de ordens constitucional e legal,
para viabilizar a tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 9 3.281/2006
na forma do Substitutivo n 2 1.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Obriga os entes das administrações direta e indireta do Estado e as

empresas contratadas para prestação de serviços ou realização de
obras a fornecer, gratuitamente, protetor ou filtro solar ao agente
público que exerce atividade ao ar livre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficamos órgãos e as entidades das administrações direta e

indireta do Estado obrigados a fornecer protetor ou filtro solar,
gratuitamente, ao agente público que exerce atividade ao ar livre.

Parágrafo único - A obrigação prevista no "caput" deste artigo
estende-se à empresa que presta serviço ou realiza obra para o
Estado, por meio de contrato ou convênio.

Art. 2 - O edital de contratação de obras e serviços públicos deverá
conter cláusula com a exigência prevista nesta lei.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Corrêa - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.285/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe "dispõe sobre a política estadual de incentivo a
empreendimentos de panificação e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/5/2006, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo 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.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a política
estadual de incentivo a empreendimentos de panificação. Para tanto,
cuida de traçar os objetivos e as diretrizes da referida política bem
como as atribuições do Poder Executivo e as fontes de recursos
destinados à sua implementação. Além disso, o projeto pretende
assegurar ao empreendedor que se manifestar expressamente pelo
uso de forno elétrico a redução da alíquota do ICMS incidente sobre a
energia elétrica, na proporção do empreendimento realizado.

A matéria de que trata o projeto se insere no domínio de
competência legislativa do Estado, conforme o disposto no art. 24, V,
da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
produção e consumo. Ademais, a proposição encontra-se em
conformidade com o art. l o da Carta Magna, consoante o qual são
fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça o parlamentar de fazê-lo, porquanto inexiste
norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à
matéria objeto da proposição.

Sobre a matéria, é importante também ressaltar que a Constituição
Federal, em seu art. 2 0 , estabelece que são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário". Dessa forma, o constituinte estabeleceu funções para cada
um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, sem,
contudo, caracterizá-las com exclusividade. Na divisão das tarefas
estatais, cabe ao Poder Executivo a função típica de praticar os atos
de administração pública. Estes, por sua vez, pautam-se por normas
de direito público, que estabelecem parâmetros cuja observância é
obrigatória na condução das políticas públicas.

No caso em análise, o projeto pretende instituir parâmetros para
uma política de incentivo aos empreendimentos de panificação no
Estado. Nada impede que o parlamentar deflagre o processo
legislativo com vistas a instituir por meio de norma abstrata a referida
política como instrumento norteador e principiológico da ação estatal.
Entendemos, portanto, que inexiste óbice à tramitação do projeto
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nesta Casa.

Contudo, alguns aspectos da proposição devem ser considerados.
Primeiramente, o seu art. 5° deve ser suprimido. Por pretender

instituir a referida política em seu aspecto principiológico, não nos
parece adequado que o projeto trate das fontes de recursos para a
sua efetivação. Ao implementar a política, o Poder Executivo cuidará
das fontes de recursos no documento apropriado.

Além disso, faz-se necessário suprimir o art. 7 0 do projeto, o qual
trata de redução de alíquota. Ocorre que o benefício pretendido tem
como base o ICMS e, por força de preceitos de ordem constitucional e
legal, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal com base nesse
imposto serão conferidos na esfera de competência do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que congrega
representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Como foi enfatizado, a atividade legislativa deve operar no plano da
abstração e da generalidade, não podendo ir a ponto de minudenciar
a ação administrativa, pois isso seria invadir o campo de atuação
institucional do Executivo. Da mesma forma, não pode o legislador
enviar comandos àquele Poder, o que configura violação do princípio
da independência e separação dos Poderes. Assim, propomos a
reformulação de alguns dispositivos do projeto para que fique claro
que o seu objetivo consiste na fixação de parâmetros para uma
política pública de incentivo a empreendimentos de panificação. Para
tanto, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Por fim, esclarecemos que cumpre a esta Comissão, em sua esfera
de competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o prisma
jurídico-constitucional. Caberá à comissão de mérito examinar o
projeto em seu limite de competência, no momento oportuno, em
obediência ao Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.285/2006 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Institui a política estadual de incentivo a empreendimentos de

panificação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a política estadual de incentivo a

empreendimentos de panificação, a ser implementada nos termos
desta lei.

Art. 20 - A política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação tem os seguintes objetivos:

- apoiar a produção e a comercialização de produtos de padaria e
expandir o seu mercado consumidor;

II - aumentar o número de postos de trabalho.
Art. 30 - Para implementar a política de que trata esta lei, serão

observadas as seguintes diretrizes:
- busca do aumento da produtividade e da melhoria da qualidade

dos produtos;
II - incentivo à pesquisa e à melhoria tecnológica;
III - apoio e incentivo à organização da produção;
IV - respeito às legislações sanitária e ambiental;
V - apoio à geração de emprego e renda.
Art. 40 - Na implantação da política de que trata esta lei, compete ao

Estado:
- criar mecanismos de incentivo à panificação;

II - promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia
produtiva do pão e dos demais produtos de padaria;

III - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área
da panificação;

IV - incentivar o empreendedorismo;
V - incentivar a formação de grupos que representem os interesses

do setor.
Art. 50 - Fica assegurada a participação de representantes do setor

de panificação no planejamento e na execução da política de que trata
esta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.98712004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.987/2004, de autoria do Deputado Ricardo

lei
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Duarte, que dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no
tratamento e na redução de danos causados à saúde pela uso
abusivo de álcool e outras drogas, foi aprovado no 2 0 turno, 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°1.987/2004
Dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na

redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e
outras drogas e altera o art. 3 0 da Lei n°12.296, de 13 de setembro de
1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - A atuação do Estado na prevenção, no tratamento, na

recuperação e na reinserção social do usuário de álcool e outras
drogas compreenderá:

- ações sociais de prevenção, por meio de:
a) campanhas permanentes de orientação e aconselhamento sobre

os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas;
b) campanhas permanentes de orientação para a prevenção do

contágio de doenças transmissíveis associadas ao uso de drogas, em
especial a síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids - e as
hepatites;

c) parceria entre entidades governamentais, organizações não
governamentais, instituições educacionais e empresas privadas;

II - capacitação técnica dos profissionais de saúde e de assistência
social da rede pública estadual;

III - ações específicas para a atenção ao usuário de álcool e outras
drogas infrator.

Art. 2 0 - Na execução do disposto nesta lei, serão observados o
respeito à liberdade individual e a preservação do sigilo dos dados
pessoais de usuários, nos limites da lei.

Art. 3° - As ações previstas nesta lei serão executadas no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS -, e planejadas e coordenadas pelas
Secretarias de Estado de Saúde e de Desenvolvimento Social e
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Esportes, nos termos do ai. 2°, III, da Lei Delegada n°58, de 29
de janeiro de 2003.

Art. 4°-O inciso VI do ai. 3°da Lei n°12.296, de 13 de setembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:	 -

"Art.3°-( ... )
VI - distribuição gratuita de preservativos, seringas, agulhas

descartáveis e de outros insumos indispensáveis à prevenção de
danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, em
consonância com a política de redução de danos do Ministério da
Saúde, a ser feita por profissionais treinados e vinculados ao serviço
público;'.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

2.964/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.96412006, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Jardim - AMBJ -, com sede no Município de
Extrema, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.964/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro do Jardim - AMBJ -, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor
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Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
3.049/2006

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°3.049/2006, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública o Centro de Integração e Apoio
ao Adolescente de Patrocínio - CIAAP -, com sede no Município de
Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.049/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Integração e Apoio ao

Adolescente de Patrocínio - CIAAP -, com sede no Município de
Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Integração e

Apoio ao Adolescente de Patrocínio - CIAAP -, com sede no Município
de Patrocínio.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

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

3.078/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.078/2006, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da
Estiva, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

rÀ



1237
PROJETO DE LEI N°3.078/2006

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Estiva,
com sede no Município de Curvelo.

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

Comunitária da Estiva, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.082/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.082/2006, de autoria do Deputado João Bittar,
que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Deficiente
do Liberdade, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.082/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Deficiente do

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

ao Deficiente do Liberdade, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.113/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.113/2006, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
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Amigos e Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede
no Município de Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.113/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos e

Moradores do Alto das Mercês e Adjacências, com sede no Município
de Campo Belo.

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

Comunitária dos Amigos e Moradores do Alto das Mercês e
Adjacências, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2°- Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

3.15612006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.156/2006, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro São Benedito - ACMBSB -, com sede no
Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.156/2006
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro São Benedito - ACMBSB -, com sede no
Município de Santa Luzia.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro São Benedito - ACMBSB -, com
sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.158/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.158/2006, de autoria do Deputado Arlen
Santiago, que declara de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova
Vida de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.158/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Comunitário Nova

Vida, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto

Comunitário Nova Vida, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.164/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°3.164/2006, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que declara de utilidade pública o Projeto Comunitário Nova Canaã,
com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno
único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 d art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°3.164/2006
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Comunitário Nova

Canaã, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto

Comunitário Nova Canaã, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma

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

3.180/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.180/2006, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção à
Infância de Volta Grande, com sede no Município de Volta Grande, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°3.180/2006
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de

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

Proteção à Infância de Volta Grande, com sede no Município de Volta
Grande.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma
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Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

3.228/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.228/2006, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n° 31/2006, nos termos do art. 7 1 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°3.228/2006
Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa

Dagranja Agroindustrial Ltda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de

Tributação n° 31/2006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor

Ronaldo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS
PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

26/4/2006
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Doutor Viana, Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Adaiclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado
Dilzon Meio, por indicação da Liderança do Bloco BPSP), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Neider
Moreira. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana
Maria Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a proceder à argüição pública dos Srs. Francisco
César de Sã Barreto e Faiçal David Freire Chequer indicados para
compor o Conselho Estadual de Educação; e, se possível, apreciar os
pareceres do relator. A Presidência interrompe a 1 Parte da reunião
para ouvir os Srs. Francisco César de Sá Barreto e Faiçal David Freire
Chequer, a fim de exporem suas experiências acadêmicas e
profissionais. Logo após, a Presidente passa a palavra ao Deputado
Antônio Júlio e aos demais parlamentares para que façam seus
questionamentos. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, a Presidência
agradece o comparecimento dos indicados e suspende a reunião para
que eles se retirem. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença do
Deputado João Leite. Passa-se à 1 Fase da 2 4 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação das indicações dos Srs. Francisco César de Sá Barreto,
Professor Emérito da UFMG, e Faiçal David Freire Chequer, Reitor da
Universidade de ltaúna (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
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redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima
reunião será convocada por edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2006.
Ana Maria Resende, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.

ATA DA 6 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 31/5/2006

As 141h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Doutor Ronaldo (substituindo este ao Deputado Dinis
Pinheiro, por indicação da Liderança do BPSP) e Padre João
(substituindo o Deputado Carlos Gomes, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Registra-
se, também, a presença do Deputado Doutor Viana. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
tema Análise histórica da aplicação dos instrumentos de gestão
ambiental: comando e controle, instrumentos de planejamento e
instrumentos econômicos de gestão" e os subtemas "Instrumentos
econômicos de gestão ambiental e seus usos", "Desconformidade da
legislação e dos procedimentos na proteção do meio ambiente nas
atividades agropecuárias" e "Gestão ambiental e competitividade no
mundo globalizado - barreiras e oportunidades". A Presidência informa
que na reunião serão ouvidos os Srs. Eduardo de Souza Martins,
Presidente da Elabore Assessoria Estratégica em Meio Ambiente;
Ronaldo Serôa da Motta, Coordenador de Estudos em Regulação,
lpea; Marcelo Martins Pinto, engenheiro-agrônomo e Consultor;
Guilherme Dias de Freitas, Assessor da V&M; Vítor Feitosa,
Presidente do Conselho de Meio Ambiente da Fiemg; que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos
seguintes representantes de diversas entidades, que foram
convidados para acompanhar permanentemente os trabalhos da
Comissão: Ana Cláudia Miranda Pinheiro Albanez, Coordenadora
Estadual de Geoprocessamento da Emater; Antônio Tarcizo de

tal
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Andrade Silva, do Grupo Plantar; Carlos Alberto Baltazar, do
Sindifer; Carlos Alberto Oliveira, Chefe da Assessoria de Meio
Ambiente da Faemg; Cleinis de Faria e Silva, Membro do Conselho
Empresarial de Meio Ambiente da ACMinas; Cristina Chiodi,
Assessora Jurídica da Amda; Eduardo Nascimento, Assessor da
Fetaemg; Fernando Antônio Cardoso, Assessor Técnico da Secretaria
de Estado de Agricultura - Seapa Fernando Pinheiro Moreira,
Secretário Executivo da Associação Mineira de Silvicultura - AMS;
Joaquim Leonel, Área do Comitê de Bacias 0D13; Luiz Lobo, da
Semad; Nilde Russo Silva Ferreira, da área administrativo-ambiental
da Ocemg; Patricia Helena Gambogi Boson, Secretária Executiva do
Conselho de Empresário para o Meio Ambiente - Cema-Fiemg; Paulo
Stuckenbruck, Consultor Senior da ERM Brasil Ltda.; Soraya Carneiro,
Gerente da SMC Consultoria e Assessoria; Wagner Soares, Gerente
de Meio Ambiente da Fiemg. A Presidência concede a palavra ao Sr.
Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de Meio Ambiente da 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, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Carlos Gomes - Doutor Ronaldo.
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 13/6/2006
Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita por este parlamentar. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o tema "MDL em florestas
sociais e de produção e potencialidade de Minas Gerais". A
Presidência interrompe a 1 2 Parte da reunião para ouvir os Srs. João
Batista Ferreira Andrade, representante da Associação Regional de
Proteção Ambiental - ARPA III -; Fábio Nogueira de Avelar Marques,
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Gerente de Projetos de Carbono da Plantar S.A. e Henrique
Souza Lima, representante da Effsol - Soluções Eficientes, que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, neste momento, a
presença de representantes de várias entidades: Ana Maria Alves
Rodrigues, Especialista em Direito Ambiental e Membro da Comissão
de Meio Ambiente da OAB; Alice Lorentz de Faria Godinho, da ONG
Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri e da Codema de Teófilo
Otoni; Carlos Felipe Mendes Mariz, da Fundação Biodiversitas;
Fernando Antônio Cardoso, da Secretaria de Estado de Agricultura;
Francisco Assis, Superintendente de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e Política Energética - Sede; Fulvio Cupolillo,
Coordenador do 52 Disme, do Instituto Nacional de Meteorologia;
Guilherme Pacheco Schuchter, da PUC - Minas; Jackson Ribeiro,
Professor da Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes; Jessé
Silveira, da Svision; Luiz Lobo, Assessor da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Magda Luzimar de
Abreu, do Insitituto de GeoCiências da UFMG; Marcos Noraldino
Mendonça, Diretor da Eletromecanique; Nísio de Sousa Armani,
Diretor da Radial Bionergética Engenharia Ltda; Paulo Pardini, da CEF
e Cipe Rio Doce; Rafael Nacif, Assessor de Mudanças Climáticas da
Fiemg; Ricardo Medeiros, Presidente da Associação Formiga Verde,
do Município de Formiga; e Sebastião Figueiredo, Consultor. A
Presidência tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - Elmiro Nascimento.

ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 14/6/2006
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados André Quintão e Sebastião Helvécio
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da
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Liderança do BPSP) membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, a Deputada Fusa Costa. 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. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de
Lei n 2 3.293/2006 e comunica o recebimento de ofício do Sr. Tadeu
Barreto Guimarães, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Adjunto, justificando sua ausência desta reunião. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir o Sr. Rogério Gurjão,
Gerente de Acompanhamento e Execução Orçamentária da Área de
Consultoria desta Casa, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidente, na qualidade de autora do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais, e, em seguida, passa a
palavra ao Deputado André Quintão, também autor do requerimento,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao
convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráticas.
Retiram-se da reunião o Deputado Sebastião Helvécio e a Deputada
Elisa Costa. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à 2 Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. As Propostas de Ação Legislativa ns 436 e 437/2005, em
turno único, não são apreciadas. Registra-se a presença do Deputado
Sebastião Helvécio. 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 da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja
convidado para participar desta reunião o Sr. Rogério Gurjão, Gerente
de Acompanhamento e Execução Orçamentária da Área de
Consultoria desta Casa; e do Deputado André Quintão, em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
Norma Operacional Básica de Minas Gerais do Sistema Unico de
Assistência Social. São aprovadas 31 Emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias. 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
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2006.
Maria Tereza [ara, Presidente - André Quintão - João Leite.

ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
SOBRE GOVERNANÇA AMBIENTAL, EM 20/6/2006

As 91h45min, comparecem no auditório da Fiemg em Montes Claros
a Deputada Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Zé Maia,
por indicação da Liderança do BPSP) e o Deputado Paulo Piau,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o tema "Agenda ambiental
regional - Principais setores atendidos e problemas (regiões Norte e
Noroeste de Minas)" e convida a tomar assento à mesa os Srs. Paulo
Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente de Montes Claros,
representando o Sr. Athos Avelino, Prefeito Municipal de Montes
Claros; Ariovaldo de Meio Filho, Presidente da Fiemg Regional Norte,
representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;
Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da Fiemg;
Alexandre Antônio de Miranda Viana, Vice-Presidente da Faemg,
representando o Sr. Roberto Simões, Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais; e Maria Cláudia
Pinto, Superintendente Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Norte de Minas. O Presidente tece as
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registra-se a presença do Major
Jorge, representando o Cel. Geraldo Magela, Comandante da 3?
RPM; do Aspirante Pereira, representando o Ten.-Cel. Pádua Meio,
Comandante do 552 BI do Exército; da Sra. Vara Maria Soares Costa
da Silveira, Coordenadora do Curso de Geografia da Unimontes,
representando o Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da
Unimontes; dos Srs. Rômulo Labatte Marques, Vice-Presidente da
Sociedade Rural de Montes Claros; Júlio Pereira, Presidente do
Sindicato Rural de Montes Claros; da Sra. Josefina Fagundes,
Supervisora Regional do IEF; dos Srs. João Gustavo, da Associação
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dos Criadores de Gado de Corte; Lucas Elmo Pinheiro, Clécio
Bertoli e Juvenal Mendes. 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 dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Gomes - Chico

Rafael.
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15 ê LEGISLATURA, EM 20/6/2006

As 141h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elbe Brandão e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo,
Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei ns
3.357, 3.359, 3.371 e 3.374/2006 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
3.360, 3.363 e 3.366/2006 (Deputado Gilberto Abramo); 3.354 e
3.356/2006 e Projeto de Lei Complementar n 2 82/2006 (Deputado
George Hilton); 3.353 e 3.368/2006 e Projeto de Lei Complementar n2
83/2006 (Deputado Sebastião Costa); 3.36112006 (Deputada Elbe
Brandão); 3.362 e 3.367/2006 (Deputado Gustavo Corrêa); 3.355,
3.364 e 3.369/2006 (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. O Projeto de Lei n 2 3.374/2006 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gustavo Corrêa, aprovado
pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no l turno, do Projeto

1
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de Lei n 2 2.115/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O
parecer sobre o Projeto de Lei 112 2.955/2006, no 12 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação do prazo solicitado pelo relator,
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 12
turno, dos Projetos de Lei n 2s 2.983/2006 com as Emendas n2s 1 e 2
(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.077/2006 (relatora: Deputada
Elbe Brandão, em virtude de redistribuição); e 3.085/2006 na forma do
Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão
e votação, é aprovado parecer pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1 turno, do Projeto de Lei n9
3.271/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 12 turno, dos Projetos
de Lei n 2s 3.281/2006 na forma do Substitutivo n 2 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); e 3.285/2006 na forma do Substitutivo n 1 (relator:
Deputado Gustavo Corrêa). São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n 2s 3.322/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 3.323/2006 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 3.324/2006 (relator: Deputado
Gustavo Corrêa); 3.340/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva),
este também à Prefeitura; e 3.368/2006 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n9
3.329/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada
Elbe Brandão, que conclui pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei & 3.333/2006 no 12 turno, na forma do
Substitutivo n2 1 9 Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Gilberto Abramo. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade, em turno único, do Projeto de Lei n 2 3.346/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão); e, em 12 turno, dos Projetos de Lei n2s
3.35412006 com a Emenda n2 1 (relator: Deputado Gustavo Corrêa,
em virtude de redistribuição). Passa-se à 22 Fase da 22 Parte (Ordem
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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 constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei
n 2s 2.842/2005 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.871/2005
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.908/2005 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 2.932/2006 (relatora:
Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição); 3.043/2006
(relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição);
3.059/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.145/2006 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.238/2006 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 3.316/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 3.325/2006
com a Emenda n 2 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3326/2006
(relator: Deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição);
3.328/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de
redistribuição); 3.331/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.332
e 3.336/2006 (relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.337/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 3.338/2006
(relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição);
3.339/2006 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.342/2006 com a
Emenda n 2 1 e 3.345/2006 (relatora: Deputada Elbe Brandão); 3.347 e
3.349/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.353/2006
(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.356/2006 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 3.357/2006 com a
Emenda n 2 1 e 3.359/2006 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
3.36212006 ( relator: Deputado Gustavo Corrêa); 3.369/2006 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 3.371/2006
relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.372/2006 ( relator:
Deputado Sebastião Costa). 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 que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei ns 2.909/2005, 3.319, 3.321,
3.343, 3.360, 3.364 e 3.366/2006, e ao DER-MG, o Projeto de Lei n
3.361/2006. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião extraordinária, dia 21/6/2006, às 10 horas,
com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei n 2 3.374/2006, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa.
ATA DA 132 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4ê SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 q LEGISLATURA, EM 20/6/2006
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e Carlos Gomes, 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 conhecer e debater as ações, as conquistas, as perspectivas e os
desafios da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte. A Presidência
interrompe a 1 Parte da reunião para ouvir o Sr. Alfredo Padovani,
Assessor do Vice-Prefeito de Belo Horizonte; a Sra. Flávia Mourão
Parreira do Amaral, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Belo
Horizonte Adjunta; os Srs. Evandro Xavier Gomes, Presidente da
Fundação 700-Botânica de Belo Horizonte; Marcos Vinícius
Polignano, Coordenador do Projeto Manueizão; Célio Murilo de
Carvalho VaIle, Diretor de Pesca e Biodiversidade do IEF, e Luiz
Gustavo Fortini, Presidente da Fundação de Parques Municipais de
Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, 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 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, 21 de junho de 2006.
João Leite, Presidente - Sávio Souza Cruz - Biel Rocha.

rÀ
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ATA DA 117ü REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 21/6/2006

As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Sàvio Souza Cruz e Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza
Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3 2 Fase da 2 2 Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado João Leite em que solicita seja realizada audiência pública
para se debater a destinação final do lixo no Município de Rio Manso.
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 junho de 2006.
Laudelino Augusto, Presidente - João Leite.

rs
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2006

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°5.283, DE 28 DE JUNHO DE 2006

Ratifica o Regime Especial de Tributação concedido à empresa
Dagranja Agroindustrial 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° 3112006 à empresa Dagranja Agroindustrial Ltda., nos
termos do art. 7 0 da Lei n°15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de

2006; 218Q da Inconfidência Mineira e 185 Q da Independência do
Brasil.

Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 12-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 22-Secretário

ATAS
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 20/6/2006
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 20 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de
Indicações: Prosseguimento da votação da indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome da Sra. Avani Avelar Xavier Lanza
para membro do Conselho Estadual de Educação; renovação da
votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição de quórum; existência de
número regimental para votação; renovação da votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; aprovação - Indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome da Sra. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado,
para membro do Conselho Estadual de Educação; votação secreta;
aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da
Sra. Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, para membro do

1. aLI
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Conselho Estadual de Educação; votação secreta; aprovação -
Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Francisco
César Sá Barreto para membro do Conselho Estadual de Educação;
votação secreta; aprovação - Indicação, feita pelo Governador do
Estado, do nome do Sr. Faiçal David Freire Chequer para membro do
Conselho Estadual de Educação; votação secreta; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; renovação da votação
secreta; aprovação - 2 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n 2 2.979/2006; aprovação -
Discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução n 2s 3.381 e
3.382/2006 e do Projeto de Lei n 2 1.915/2004; aprovação - Discussão,
em 2 2 turno, do Projeto de Lei n 2 2.696/2005; aprovação na forma do
vencido em 12 turno - Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n9
2.732/2005; aprovação - Discussão, em 2 Q turno, do Projeto de Lei n2
3.168/2006; aprovação na forma do vencido em 12 turno - Discussão,
em l turno, do Projeto de Lei n2 2.698/2005; aprovação com a
Emenda n2 1 - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n2
2.744/2005; aprovação - Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2
3.013/2006; aprovação com a Emenda n 2 1; declarações de voto;
questão de ordem; declaração de voto - Questões de ordem -
Encerramento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Elmiro Nascimento -
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fahim Sawan -
George Hilton - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
Olívia - Miguei Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Ló Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 201h8min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 22-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
apreciação de pareceres, requerimentos e indicações.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Requerimento n Q 6M2912006, apreciado na reunião ordinária
realizada hoje, à tarde.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação da indicação, feita

pelo Governador do Estado, do nome da Sra. 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 e 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 31 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos
termos do § 6 do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

rs
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O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 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 37 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai
renovar a votação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados

Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Comes - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome da Prof. Avani Avelar Xavier Lanza para membro
do Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Profa.
Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para membro do
Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela
aprovação do nome. 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. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen
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Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; houve 1 voto em
branco. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome da Profa. Arminda Rosa Rodrigues da Mana
Machado para membro do Conselho Estadual de Educação. Oficie-se
ao Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, 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. 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. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olivia - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; houve 1 voto em
branco, perfazendo o total de 39 Deputados Está, portanto, aprovada
a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Professora
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Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para membro do
Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, feita peio Governador do Estado, do nome do Prof.
Francisco César Sá Barreto para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 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. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac
Pinto - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; houve 1 voto em
branco, perfazendo o total de 39 Deputados. Está, portanto, aprovada
a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Professor
Francisco César Sá Barreto para membro do Conselho Estadual de
Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Prof. Faiçal
David Freire Chequer para membro do Conselho Estadual de
Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 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. Em votação, a indicação.

- Procede-se á votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 37 Deputados. Não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai renovar a
votação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:
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Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto

Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bilac Pinto - Carlos Comes - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Domingos Sávio -	Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Miguel Martini - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; houve 1 voto em
branco, perfazendo o total de 39 Deputados. Está, portanto, aprovada
a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Professor
Faiçal David Freire Chequer para membro do Conselho Estadual de
Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

2 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 - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2

2.979/2006, do Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a alteração
da redação do art. 5 2 da Lei n Q 14.364, de 19/07/2002, que autoriza o
Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinado ao Projeto
de Combate à Pobreza Rural - PCPR. 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 turno único, do Projeto de Resolução n 9 3.381/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 32/2006, nos termos do art. 7 1 da Lei n2
15.292, de 518/2004, à empresa Frigorífico Tamoyo Ltda. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 3.382/2006,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime
Especial de Tributação n 9 23/2006, nos termos do art. 72 da Lei n9
15.292, de 5/8/2004, à empresa ABC Indústria e Comércio S.A. - ABC
Inco. 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 1.915/2004, do
Deputado Ricardo Duarte, que institui o Dia Estadual do Cerrado e o
Prêmio Guimarães Rosa e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Meio Ambiente 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 queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n 2 2.696/2005, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São Sebastião do Rio Verde o imóvel que especifica.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 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 22
turno, o Projeto de Lei n 2 2.696/2005 na forma do vencido em 1 Q turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei ri 9 2.732/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
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 n 2 3.168/2006, do
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fortuna de Minas os imóveis 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. 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 3.16812006 na forma do vencido em 12 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.698/2005, da
Deputada Maria OUvia, que autoriza o Estado de Minas Gerais a doar
ao Município de Conceição dos Ouros 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 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 Q turno, o Projeto de
Lei n 2 2.698/2005 com a Emenda n 2 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.744/2005, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica. 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 turno, do Projeto de Lei n 9 3.01312006, do
Deputado Gustavo Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Casca o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda h
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
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aprovação do projeto com a Emenda n 2 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n 2 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em l P turno, o Projeto de
Lei n 2 3.013/2006 com a Emenda n9 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

agradeço aos companheiros a votação, em 29 turno, do Projeto de Lei
n 9 2.979/2006, por meio do qual 11 cidades do centro de Minas serão
beneficiadas com o Programa de Combate à Pobreza Rural. São
cidades que realmente necessitam disso. Manifestamos nosso
agradecimento em particular à colega Deputada Elbe Brandão, que,
quando na Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, nos orientou
quanto à necessidade de se fazer um projeto de lei para que as
cidades do centro de Minas que pertenciam ao Idene pudessem
participar desse programa. Aguardamos que o Governador o
promulgue o mais rápido possível, para que essas cidades sejam
beneficiadas nesse programa, que melhorará muito a situação dos
moradores da zona rural dessas cidades. Fica aí o registro do nosso
agradecimento e da importância desse projeto, que beneficiará a zona
rural dessas 11 cidades do Norte de Minas. Eram essas as nossas
considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, aprovamos vários
projetos na noite de hoje, dos Deputados Zé Maia, Gustavo Corrêa,
Leonardo Moreira, Ricardo Duarte e Doutor Viana, da Deputada Maria
Olivia e do Governador. Isso constitui uma demonstração de
responsabilidade do Bloco PT-PCdoB. Foi dito que o quórum, hoje,
está muito baixo. Com certeza, se não estivéssemos presentes, não
haveria possibilidade de esses projetos serem aprovados.

Gostaria também de dizer que estou muito alegre, porque, após
longa batalha, tivemos o desfecho da questão do parcelamento das
dívidas de IPVA. No ano passado, apresentamos um projeto, que
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recebeu parecer concluindo pela inconstitucionalidade. Depois
desistimos, apresentamos emenda ao Projeto de Lei n Q 1.991, com
outros Deputados, como os Deputados Gil Pereira, Célio Moreira e
Antônio Júlio, solicitando o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. A
emenda foi aprovada, e a proposição de lei foi sancionada pelo
Governador, em 29/12/2005. Portanto, a partir do dia 1%i/2006, todos
os cidadãos teriam o direito de parcelar o seu IPVA. Infelizmente, a
Secretaria de Fazenda não colocou isso em prática. No mês de
janeiro, jogou para fevereiro; em fevereiro, jogou para a primeira
quinzena de março; em março, para a segunda quinzena desse mês;
depois, para a primeira quinzena de abril. Nada ocorreu. Depois do dia
25/4/2006, já não foi possível esperar. Marquei uma audiência com o
Procurador-Geral do Estado e dei entrada a uma ação no Ministério
Público, com a possibilidade de o governo responder por crime de
responsabilidade, por não fazer cumprir uma lei aprovada por esta
Casa. Após intervenção do Ministério Público, a Secretaria de
Fazenda ficou sensibilizada, e, no dia 14/6/2006, o Governador
assinou um decreto, que garantiu o parcelamento do IPVA. Essa
medida beneficiará mais de 874 mil proprietários de veículo em todo o
Estado, o que corresponde a 23% do total da frota de Minas Gerais,
que é de 3.800.000 carros, motos, ônibus, caminhões e utilitários.

O cidadão que quiser parcelar o IPVA pode, portanto, apresentar
requerimento, por meio da internet - o endereço eletrônico é
www.fazenda.mg.gov.br -, e procurar a Receita Estadual do local onde
mora o proprietário do veículo. Quem estiver inscrito na dívida ativa
tem de procurar a Advocacia Regional do Estado para regularizar a
sua situação.

Portanto, trata-se de um projeto muito importante, que beneficiará
milhares de proprietários de veículos, que já pagam um valor absurdo
de IPVA, muito mais alto do que o de outros Estados, como Goiás,
onde os proprietários de veículos com mais de 10 anos não pagam
esse imposto. Além disso, muitos emplacam os seus veículos em
outros Estados. Aliás, a taxa de licenciamento aumentou várias vezes,
acima do índice inflacionário.

Fico feliz, depois de mais de um ano de briga, pois, agora, e
contribuinte terá o direito de parcelar as suas dívidas em relação ac
IPVA, a partir de 15 de julho. Demorou, mas valeu a pena lutar. Não
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podemos desistir nunca. Temos de erguer a cabeça, de nos
mobilizar. Tivemos essa grande vitória e várias outras, como a
extinção da cobrança da Taxa de Incêndio em relação a residências,
que tanto penalizava os contribuintes, e o impedimento da cobrança
de taxa para se chamar a polícia, até para fazer Boletim de
Ocorrência. Agora, alcançamos outra conquista, que trará benefício a
exatamente 874.780 proprietários de veículos com IPVA atrasado.

Deixo um recado aos servidores da educação, aos Policiais Civis e
Militares, Agentes Penitenciários, servidores da Fazenda e das
Superintendências de Ensino para se organizarem, se mobilizarem e
fazerem um trabalho de conscientização com os pais, estudantes e
toda a comunidade, a fim de termos forças para promover gestões e
sair desse lastimável quadro em que se encontram os salários dos
servidores do Estado, que são praticamente os menores de todo o
País.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, para que não fique nenhuma dúvida com relação à
posição que tomei, quero dizer que, na primeira fase das votações,
usei o direito de abstenção, não votei. Na segunda fase, estivemos
presentes aqui e votamos todos eles.

Não é de hoje que o Conselho Estadual de Educação tem sido
questionado, e muito. Como representante das bases e profissional da
educação, temos trazido questionamentos e feito audiências públicas.
Está tramitando na Casa, ou melhor, está protocolado na Casa um
projeto de lei com algumas modificações para o Conselho Estadual de
Educação. O projeto está parado, não tramita. Com  o desejo de que
entre em tramitação, para conseguirmos fazer com que seja colocado
na mesa e discutido, com a consciência muito tranqüila, abstive-me e
não votei na primeira fase. Se a maioria não está querendo
mudanças, que vença na democracia. Não tenho nada contra nenhum
desses nomes, aliás, o representante do bloco que participou das
reuniões de sabatina deu-nos a informação de que todos foram
aprovados. Não estou citando sobrenomes. São profissionais,
pessoas de renome, que têm a vida dedicada à educação. Em razão
do processo, dos questionamentos internos ao Conselho Estadual de
Educação, queremos protestar aqui. Por isso me abstive de votar na

rÃ



1265
primeira fase. E preciso também que haja quórum para a votação.
O quóruffl é de 39 Deputados, e, há muitas reuniões, não temos esse
quórum qualificado. Temos tido quórum para discussões e outras
votações que necessitam de um quórum mais simples.

Queria deixar bem claro para todos que me acompanham e para os
Deputados que insistiram para que eu viesse votar que, primeiro, é um
direito nosso estar aqui, votando ou não, ainda mais quando temos o
poder de pressão democrática. Lamentavelmente, o Bloco PT-PCdoB
não tem sabido usar essa torça que possui. Não se sabem os motivos
reais. Tomei essa decisão em consciência, em nome do povo mineiro,
que quer mudanças no Conselho Estadual de Educação, para que
tenhamos uma educação de qualidade, de excelência, o que somos
capazes de fazer. Minas Gerais pode ser o carro-chefe da educação
no País. Temos presenciado vários casos em que o Conselho
Estadual de Educação atua. Ele tem liberado faculdades e feito
algumas ações que estão sendo questionadas. Daí a importância de
tramitar o projeto que traz mudanças significativas, para melhorar.

Aqui fica a minha homenagem aos profissionais da educação, a
todos que têm se esforçado nas bases, nas salas de aula, na periferia,
nas zonas rurais, dando sua contribuição para o engrandecimentos
dos Municípios, do Estado, do nosso país, que precisam de um
Conselho Estadual de Educação à altura, que tenha critérios de
representatividade, com representantes de tato dos desejos da
população. Os conselhos são um avanço importante da Constituição
de 1988, todos os conselhos, no âmbito estadual, municipal e federal.
Precisamos garantir uma representatividade, critérios para a escolha
desses Conselheiros e Conselheiras, garantir as alterações que a
população e os profissionais da educação estão pedindo. Por isso,
nesse minuto final, quero dizer e repetir que, em consciência, deixei
de votar na primeira fase por não concordar com o Conselho Estadual
de Educação como está montado e com as escolhas dos
Conselheiros da maneira como têm sido feitas; por querer que o
projeto seja colocado em tramitação, como deveria acontecer com
todos os projetos. Se entrou na Casa, deve tramitar para ser decidido
em Plenário, democraticamente. Gostaria de deixar isso bem claro.

Quanto aos demais projetos da segunda fase, votamos
favoravelmente a todos, inclusive ao primeiro, que se destina ao
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combate à pobreza rural.

E claro que precisamos mudar a estrutura do País. Precisamos
diminuir as forças do neoliberalismo, desse sistema que explora e
mata, e fazer acontecer o sistema em que vigoram a justiça e a paz.
Obrigado.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, fizemos aqui uma

votação em bloco de vários projetos importantes, e muitos deles são
relacionados ao Conselho Estadual de Educação.

Quero fazer uma abordagem mais ampla da educação superior em
Minas Gerais. Sabemos que o ideal, em um país injusto socialmente
como o nosso, que tem uma dívida social acumulada, é termos, cada
vez mais, a abertura de vagas em universidades e instituições de nível
superior públicas. Não é por outro motivo que o Bloco PT-PCdoB,
todos os anos, apresenta emendas à LDO, à Lei Orçamentária e ao
Plano Plurianual, no intuito de fortalecer nossa Universidade Estadual
de Minas Gerais - Uemg. E um absurdo que ela não tenha o apoio que
deveria ter dos sucessivos governos do Estado.

Felizmente, agora o governo Lula está ampliando significativamente
as universidades federais públicas, as extensões e também a
participação do jovem nas universidades privadas, por meio do
ProUni. Esse programa está oferecendo milhares de vagas e
favorecendo a presença do jovem mineiro nas universidades públicas.
Destaco aqui a recém-criada Universidade Federal do Vale do
Jequitinhonha e do Mucuri, que, nesse segundo semestre, oferecerá
vários cursos, inclusive o de Serviço Social, fundamental na área
social.

Precisamos ter atenção à qualidade do serviço e do ensino público e
também do privado. Concordo com o Deputado Laudelino Augusto: é
fundamental fazermos um amplo debate sobre o funcionamento do
Conselho Estadual de Educação e sobre os critérios de
funcionamento das instituições em geral e, particularmente, das de
nível superior. E importante haver sua proliferação e descentralização,
mas também é importante que esse processo seja acompanhado de
qualidade.

Hoje estávamos analisando a indicação de nomes para a atual
estrutura. Votei com muita consciência, pois os nomes aprovados
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possuem uma folha de serviços prestados à comunidade de
Minas Gerais, principalmente à educacional. Avani Avelar Xavier
Lanza, Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado, Angela
Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, Francisco César Sá Barreto e
Faiçal David Freire Chequer tiveram meu voto, em particular, porque,
nessa estrutura, estão aptos a exercer, com dignidade, a
representação no Conselho Estadual de Educação. Enquanto
tivermos essa estrutura, precisaremos dessas indicações.

Deixo isso aqui registrado, até porque sou um dos que defendem um
reexame dos papéis e dos critérios de funcionamento, além de
compartilhar da preocupação com a expansão do ensino superior
público em Minas Gerais. Não é por outro motivo que sempre
levantamos aqui a bandeira em defesa da Uemg, das universidades
federais, da linha comprometida do governo Lula e também do ProUni,
pois há muitas instituições sérias privadas no Estado.

Eu mesmo fui aluno de universidade pública, a nossa Federal;
formei-me na Fafich. Também sou formando da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, com muito orgulho e honra.
Defendo essa universidade em todos os quadrantes de Minas, pois
tem um excelente trabalho, assim como outras instituições de nível
superior.

Reitero que nosso voto de aprovação à trajetória das pessoas
indicadas não anula o debate político sobre a necessidade do
reexame da função e dos papéis do Conselho Estadual de Educação.

Amanhã, com o Plenário mais cheio, quero comentar sobre a
cobrança do Secretário do Governo, ou do Líder do Governo, ou do
Presidente da Assembléia. Acredito que não tenha sido da Oposição,
pois não imagino que o Secretário do Governo viesse cobrar trabalho
da Oposição; certamente ele o faria com relação à base de governo.
Entretanto, como membro desta instituição, senti-me muito
incomodado, até porque tivemos várias atividades nesse período em
que o governo não se fez representar.

Mas esse é um assunto para outra hora. Quero dizer aqui que as
pessoas indicadas para o Conselho Estadual de Educação estão
aptas até para discutirem conosco e repensarem o próprio papel do
Conselho.

Wk
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Questões de Ordem

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados, não fiz o
encaminhamento no momento da votação dos nomes do Conselho
Estadual em respeito à dinâmica dos trabalhos, para que levássemos
a bom termo a votação dos inúmeros projetos que aprovamos,
contudo não poderia deixar de registrar a minha indignação diante do
estágio em que se encontram as instituições de educação no Estado
de Minas Gerais. Refiro-me à atual estrutura do Conselho Estadual de
Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg.
Acabamos de aprovar cinco nomes de Conselheiros e, como disse o
Deputado André Quintão, também decidi aprová-los não só pela sua
relevância, mas sobretudo, porque, dos cinco, três vinham de
universidade pública.

O atual Conselho Estadual de Educação, durante um longo período,
foi hegemonizado pelos representantes da educação privada, pela
qual tenho todo o respeito, mas um órgão regu lamentador das normas
da educação no Estado tem necessariamente que contemplar a
representação daqueles que têm um entendimento do significado da
educação pública.

O que mais me revolta é o fato de estar parado nesta Casa, há dois
anos, um projeto de reestruturação do Conselho Estadual de
Educação. Não consigo entender por que o governo do Estado não
permite a aprovação desse projeto, que faz uma estruturação e
democratização do Conselho Estadual de Educação, que tem
representação zero das diferentes instâncias e dos que trabalham
com a educação. Há professores, mas não há representação da
comunidade universitária completa, nem dos servidores, nem dos
estudantes, nem das associações de pais.

O projeto de iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara e do
Deputado Weliton Prado assegura a democratização e aperfeiçoa as
instituições do Conselho Estadual, que tem na sua estrutura uma
autoridade dada, estranhamente, por uma interpretação da
Constituição que ultrapassa as determinações e definições do
Ministério da Educação.

O Conselho autoriza o funcionamento de faculdades universitárias,
quando, de acordo com a LDB, é de responsabilidade e de definição
do Ministério da Educação, fazendo com que haja uma completa
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desregulamentação do processo da universidade e das
academias públicas e privadas. A universidade pública é um
investimento, não um problema de gasto. Não consigo entender por
que a (Jemg vive tamanha crise institucional.

Houve uma eleição em que a regulamentação estabelecida pelo
Reitor dava a um Conselheiro um voto de 276 pontos; a um estudante,
o valor de 0,16 pontos; e a um professor, o valor de 56 pontos. Foi
uma eleição completamente desestruturada em sua legitimidade. E
um dever desta Casa, mas também é um apelo que fazemos ao
Governador. Se ele pretende ser moderno, tem de responsabilizar
aqueles que organizam o processo da sua academia, da sua
universidade.

Quiséramos nós que a Uemg fosse o que é a USP. Quiséramos nós
que a Uemg fosse o que é a Unicamp, que representa um processo
de investimento no Estado de São Paulo, dando grande contribuição
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Quiséramos nós que a
Uemg fosse até mesmo a Unimontes, que conseguiu estabelecer-se e
desenvolver-se.

Registro o meu protesto, mas, pela relevância dos nomes
apresentados, esperamos que não se acabe com essa instituição do
Conselho.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, votamos os nomes
para compor o Conselho Estadual de Educação e analisamos os
currículos. São pessoas extremamente preparadas, que têm uma
história de serviços prestados a Minas Gerais e, de modo especial, à
educação.

Em boa parte, concordo com a Deputada Jô Moraes, por quem
tenho respeito e uma admiração especial. E necessário rever alguns
aspectos da Constituição mineira e da legislação que trata do
funcionamento do Conselho Estadual de Educação e da Uemg. Digo
isso porque me preocupo com o que está ocorrendo não só em Minas
Gerais, mas também no Brasil. Primeiro devemos fazer nosso dever
de casa, e preocupo-me com a abertura de determinados cursos
superiores, de forma absolutamente ilimitada e sem os devidos
controles, transformando-se o processo da educação num mercado,
sem maiores compromissos com a qualidade da formação dos
profissionais. E importante destacarmos que talvez esse problema

-
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seja ainda mais sério no Ministério da Educação, no cenário
nacional.

Recentemente, fui convidado para uma aula inaugural de um curso
superior à distância de Pedagogia de uma determinada cidade do
interior de Minas Gerais. Havia cerca de 80 a 90 pessoas, sendo a
grande maioria formada por senhoras e moças que lá foram fazer um
curso superior. Procurei saber qual era a faculdade, e o Prefeito e
algumas autoridades locais revelaram que era a Universidade
Luterana do Brasil. Não tecerei nenhum comentário em relação à
universidade, até porque não a conheço. A Universidade de Bagé, do
Rio Grande do Sul, numa cidadezinha com aproximadamente 5 mil
habitantes, em Minas Gerais. A Universidade de Bagé, numa
cidadezinha, com uma turma e um salão com quase 90 pessoas.
Indaguei onde estavam os representantes da universidade, mas não
havia nenhum. Perguntei onde estavam os professores, mas também
não havia nenhum. O Prefeito afirmou que havia duas tutoras, e
perguntei-lhe quem eram.

São duas professoras da rede municipal que foram contratadas,
como uma espécie de bolsistas, por essa Universidade, que
promoverá um curso a distância. Eu já pensava talvez em um curso
daqueles que saíam nos almanaques de antigamente, Deputado
Rêmolo Aloise, cursos de eletricista por correspondência, que
possivelmente dessem maior segurança da qualificação profissional
do que algo como o que eu via. E, demonstrando a minha surpresa, o
Prefeito disse para eu não me preocupar, porque tinha uma cópia da
portaria ministerial que criava o curso.

Vi a portaria ministerial. Era uma página com um parágrafo dizendo:
"Eu, Ministro da Educação, nos termos da Constituição, dos artigos...,
autorizo a Universidade Luterana do Brasil, com sede em Bagé, no
Rio Grande do Sul, a criar o Curso Superior de Pedagogia a distância,
com 100 mil vagas". Cem mil vagas, Deputada Jô Moraes! Assinado
pelo Ministro do Presidente Lula, no mês de março deste ano. Cem
mil vagas a distância, sem nenhum professor, sem nenhuma
representação da Universidade, não só na aula inaugural, mas em
qualquer momento do curso.

Isso é um acinte e uma vergonha. E quero dizer que me preocupa
também. E critico a forma com que o ensino superior está sendo
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tratado pelo Ministério da Educação, também no Conselho
Estadual da Educação. Isso me preocupa. E vi vários e bons nomes
aqui aprovados, mas me preocupa a ausência de nomes que
representem a universidade pública dentro do Conselho Estadual.

E permita-me, Presidente, usar os últimos segundos para dizer da
minha insatisfação com o processo eleitoral da Uemg. Comungo da
opinião da Deputada Jô Moraes. E é preocupante. Li as propostas de
trabalho dos três candidatos das três chapas, e nenhuma mencionou
a existência dos "campi" do interior, nem sequer mencionou o que a
Constituição mineira teve como propósito, ao criar a.Uemg, que seria
promover um curso superior descentralizado, chegando aos vários
pontos de Minas, nem sequer mencionou, e, obviamente, ninguém
participou no processo eleitoral. E, se não votaram, por que os
candidatos se preocuparão com quem está no interior? Um acinte.

Lutamos, nesta Casa, por alguma valorização da Uemg, e
conseguimos algum avanço. Só no próximo semestre, começam a
chegar R$6.000.000,00 que conseguimos incluir no orçamento do ano
passado para financiar o aluno mais pobre, que terá uma ajuda a
partir de agosto próximo, em um trabalho de que tive a alegria de
participar desde o primeiro dia. Mas isso não é suficiente. E preciso
que haja respeito por parte da Reitoria da Uemg à existência dos
"campi" do interior. O processo eleitoral deveria levar isso em conta, e
não poderia haver essa discrepância de votos, com valores tão
absurdos entre o aluno, o professor e um ou outro representante.

Portanto, temos que rever a legislação e cobrar uma atitude de
mudança com relação à forma de direção da Uemg, porque não
desistirei dela, assim como a Deputada Jô Moraes. A Uemg pertence
ao povo mineiro e é fundamental para o desenvolvimento do nosso
Estado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, ele está falando de
Bagé. Vamos falar do Estado de Minas Gerais; estamos no Estado de
Minas Gerais.

Fui eleito Deputado Estadual, um dos mais votados desta Casa e de
toda a história do Triângulo, do Pontal e do Alto Paranaíba, com
quase 70 mil votos, para representar o povo de Minas Gerais, fazer
leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo e cobrar suas propostas de
campanha.

LflI
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Lembro-me muito bem, como se fosse hoje, que o Governador

aparecia na televisão todo maquiado, todo jeitoso, prometendo que a
educação seria posta em primeiro lugar, que garantiria os cursos
técnicos profissionalizantes para a juventude e o primeiro emprego. E
dizia mais: que descentralizaria a Uemg, com "campi" avançados em
todas as regiões do Estado, cursos gratuitos e de qualidade. Isso está
no programa de governo do Governador, foi o que prometeu no pleito
eleitoral. Se quiser falar do governo da Bahia, de Sergipe, de Bagé...
Deputado, estamos no Estado de Minas Gerais.

Ele tem de largar as picuinhas partidárias e pessoais e colocar o
interesse público em primeiro lugar. Podemos, sim, fazer o debate e
as avaliações, e isso é natural e inerente à nossa atividade como
parlamentar. Estamos em um processo democrático. Temos de
colocar isso acima dessas difernças ideológicas partidárias. O nosso
papel - o meu papel específico - é cobrar do Governador e ajudar a
fazer as mudanças de que o Estado tanto precisa, como a que
fizemos aqui hoje. Se eu não estivesse aqui, não teria havido quórum.
Ajudo a fazer as mudanças e cumpro com o meu papel e a minha
responsabilidade.

Tenho também o dever de fiscalizar e o de cobrar que as promessas
feitas durante o pleito eleitoral sejam cumpridas. E o Governador
prometeu descentralizar a Universidade Estadual de Minas Gerais -
Uemg -, oferecendo cursos de qualidade e gratuitos em todas as
regiões do Estado. Não é isso o que acontece. Infelizmente, não se
cumpre a lei nem a Constituição do Estado, que obriga que sejam
aplicados 2% de tudo que é arrecadado na Uemg. Basta cumprir a lei.

Agora, falam de RS$6.000.000,00 e acham que estão fazendo
muito. Foram gastos, só em propaganda e publicidade, nesses quatro
anos, R$500.000.000,00. E muito dinheiro e seria suficiente para
resolver o problema da educação; ajudar a pagar salário digno para os
servidores; e dar o auxílio periculosidade para os policiais civis e
militares e o Agente Penitenciário, profissões típicas de risco. E isso
está previsto nas Constituições do Estado e Federal, mas não está
sendo cumprido.

Então não podemos fazer demagogia; devemos ser muito sinceros.
Podem criticar. Muitos criticam o PT, o PSDB e o governo Lula.
Estamos na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Podemos debater tudo de forma democrática, mas devemos nos
preocupar com os nossos problemas e os do Estado de Minas Gerais.
Mais uma vez, cobro aqui do Governador que cumpra suas propostas
e aquilo que prometeu durante o pleito eleitoral.

Há pouco dava uma entrevista e foi-me perguntado sobre o que
deve fazer o parlamentar para ganhar a confiança da juventude. A
primeira coisa é não ficar com demagogia e "blá-blá-blá" e prometer o
céu, a terra e aquilo que não há possibilidade de se cumprir. Devemos
ser sinceros e falar a verdade. O que acontece durante o pleito
eleitoral se o candidato diz que a juventude, a educação, os
estudantes e a saúde são prioridades? Ninguém mais agüenta isso,
ou seja, ouvir que a juventude é o futuro de amanhã. A juventude não
é o futuro de amanhã, mas o presente. Se não garantirmos políticas
públicas necessárias para ela e para os servidores de todas as áreas,
como educação, segurança, setor administrativo e fiscalização, com
certeza, nosso futuro não sinalizará possibilidades de mudanças reais
no que diz respeito à qualidade de vida e à questão de respeito à
dignidade humana. Devemos nos preocupar com aquelas pessoas
que mais sofrem e necessitam.

Então, mais uma vez, faço essas cobranças ao governo do Estado
para que ele cumpra aquilo que prometeu. Não canso de dizer que, às
vezes, o parlamento é como feijão: funciona na pressão. As
demandas são muitas e várias, e não há como se fazer tudo da noite
para o dia, pois esse é um processo lento e gradativo. Mas, com essa
cobrança no Plenário, conseguimos fazer muito, como já disse.
Conseguimos acabar com a Taxa de Incêndio e com a taxa para
chamar polícia e, agora, temos o parcelamento do IPVA. Então, penso
que temos de cumprir o nosso papel e deixar as picuinhas e brigas
partidárias de lado.

No mais, Sr. Presidente, agradeço e, verificando que não há
quórum, solicito que encerre, de plano, a reunião.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, desejo apenas
esclarecer, de forma bem objetiva, que o nobre Deputado fez uma
referência direta à minha fala. Agradeço a V. Exa, em termos do
Regimento Interno, a oportunidade para que este Deputado faça um
esclarecimento. Respeito o Deputado Weliton Prado e acredito que
houve uma dificuldade de compreensão. Fui bem claro na minha fala,
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e ele talvez ignore que a cidade se chama Bagé. Ele, por mais de
uma vez, fez uma referência à cidade de "Pajé", e não falamos "Pajé".
Entretanto não é isso que está em questão. Quando ele questiona se
nós, por estarmos no Parlamento mineiro, devemos nos preocupar
com as coisas de Minas Gerais, ou ele pegou a nossa fala pela
metade, ou não se ateve ao fato de que dissemos que estávamos
preocupados com uma cidade mineira, uma cidade do interior de
Minas. Está localizada nas proximidades, há pouco mais de 30km de
Divinópolis. Por questão de ética, não exporei o nome da localidade.
Fiquei preocupado pelo fato de um curso da Universidade de Bagé, no
Rio Grande do Sul, ser ministrado numa cidade do interior de Minas,
sem nenhum professor presente, sem ninguém da instituição. Ao
tomar conhecimento disso, verifiquei que o governo federal autorizou
a abertura de 100 mil vagas em todo o território nacional para um
curso superior de Pedagogia, ou seja, para preparar pessoas que,
amanhã, ensinarão os nossos filhos, as nossas crianças.

Se o Deputado Weliton Prado também se preocupa - eu me
preocupo, como todos devem preocupar-se com a imagem correta de
um homem público não apenas para os jovens, mas também para
todos os cidadãos -, deveria tomar esse tipo de cuidado. Não deveria
pegar um gancho em minha fala dizendo que falei "pajé" e que estava
preocupado com o Rio Grande do Sul, em vez de preocupar-me com
Minas Gerais. Não.

Esclareço, mais uma vez, ao nobre Deputado Weliton Prado que fiz
referências a um problema ocorrido numa cidade do interior de Minas.
E óbvio que um Deputado Estadual, um Vereador, um cidadão ou o
mais humilde dos mineiros devem preocupar-se com as ações de um
Ministro da República. Devem preocupar-se quando um Ministro
autoriza a abertura de 100 mil vagas para um curso a distância, em
nosso país. Isso é muito grave.

Ao mesmo tempo, Deputado Weliton Prado, mencionei as minhas
preocupações com a necessidade de aperfeiçoamento do Conselho
Estadual de Educação e dos mecanismos de aperfeiçoamento da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Dizíamos que conseguimos muitos avanços com o apoio de todos
os colegas. Não chego aqui dizendo que consegui, que acabei com
essa taxa, que fiz isto e aquilo. Isso é muito importante, do ponto de
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vista ético, para quem está nos acompanhando, a fim de verificar
se cada um de nós merece credibilidade. Nós, nesta Casa, ouvindo as
reivindicações do povo mineiro, devemos tentar viabilizar recursos
para que a Uemg chegue ao interior e ofereça auxílio aos estudantes
mais pobres, aqueles que não têm condições de pagar às fundações
que hoje funcionam como unidades agregadas, associadas à Uemg,
que tem sua sede em Belo Horizonte, onde também tem seus cursos
gratuitos. Precisamos levar ao interior a ajuda do governo do Estado.

Como estava dizendo, além dos R$6.000 .000,00 que serão
liberados no segundo semestre para financiarem alunos mais
carentes, precisamos de muito mais. Vamos trabalhar para isso, a
exemplo do que o Governador vem fazendo com o ensino
fundamental, com o livro didático para o 2Q grau e como fez hoje, ao
financiar transporte escolar para todas as Prefeituras do Estado de
Minas Gerais. Em 2002, Deputado Weliton Prado, foram gastos
R$5.000.000,00 com transporte escolar; em 2006, R$100.000.000,00.
De um governo para o outro, ocorreu uma mudança estrondosa, mas
para melhor. E esse tipo de governo que aplaudimos e, ao mesmo
tempo, reconhecemos que precisamos avançar, como no caso da
Uemg.

Sr. Presidente, agradeço a sensibilidade de V. Exa. O Deputado
Weliton Prado tem razão: o nosso quórum está esgotado. Solicitamos
o encerramento, de plano, desta reunião, uma vez que me foi dada a
oportunidade de esclarecer ao nobre Deputado Weliton Prado que a
nossa intenção foi apenas defender um bom ensino superior, seja em
Bagé, no Rio Grande do Sul, seja no interior de Minas Gerais.
Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, só queria fazer uma
retificação. Assisti a uma matéria agora, na TV Globo, que trouxe o
valor do transporte como sendo de R$80.000.000,00. Assisti a uma
matéria da TV Assembléia em que se disse que foram
R$90.000.000,00; o Deputado agora disse que foram
R$100.000.000,00. Queria dizer que 50% desses recursos são do
governo federal. No mais, não quero entrar nessa picuinha, pois acho
que isso não resolve nada. Como já disse, temos de fazer uma grande
junção, uma grande força, uma corrente, para ajudarmos a fazer as
mudanças que o Estado precisa. Não adianta ficar com picuinha. Não
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entro nessa questão pessoal de ofender colega. Acho que não é
por aí. Temos de colocar o interesse público acima das questões
partidárias e pessoais.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para mais uma vez prestar um esclarecimento ao nobre
Deputado Weliton Prado. Eu disse que em 2002 se gastaram com
transporte escolar, como um todo, cerca de R$5.000.000,00. Agora
em 2006, serão gastos mais de R$100.000.000,00. Eu não disse que
foi apenas com aquisição desses veículos. O governo, além de
adquirir esses veículos, Deputado Weliton Prado, está adquirindo mais
de 800 veículos para cerca de 600 Municípios. Os outros Municípios
não foram discriminados: já possuem veículo, e o Estado estará
complementando com convênios para que façam a manutenção da
frota, melhorem a sua frota.

Eu diria para o Deputado Weliton Prado que é bom ele estudar mais
um pouquinho, ele que tanto fala na questão dos estudantes.
Deputado Weliton Prado, é bom entender de onde vêm os 50% a que
V. Exa. se refere dizendo que são do governo federal. Primeiro, o
dinheiro vem de todos os cidadãos que pagam impostos. Esse
dinheiro que V. Exa. acha que é do governo federal provém de uma
forma de arrecadação chamada Quota-Parte Estadual do Salário-
Educação, que cada contribuinte recolhe, as empresas pagam em
suas folhas de pagamento, é arrecadado. A Constituição determina
que uma parte dela, mais precisamente, Deputado Weliton Prado,
50%, seja distribuída entre os Estados e Municípios. Quando o
dinheiro vem para Minas Gerais e Minas Gerais soma essa cota do
salário-educação que volta para cá com o Orçamento do Estado e
compra os veículos, não usou dinheiro do governo federal, mas do
povo mineiro, do povo brasileiro, que contribui em impostos que são
distribuídos; senão, daqui a pouco V. Exa. dirá que o Fundo de
Participação dos Municípios, que vem de Brasília, é dinheiro que o
Lula está mandando para os Prefeitos, como se não fosse um direito
constitucional de cada Prefeito; que o dinheiro do ICMS que o Estado
distribui entre as Prefeituras é dinheiro que o Aécio está dando para o
Prefeito. V. Exa. precisa compreender que os impostos são
arrecadados de forma unificada e depois distribuídos: uma parte fica
com a União, outra vem para o Estado. Não é uma benesse do
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governo Lula; qualquer governo que estiver em Brasília tem de
dividir a cota do salário-educação que é destinada a transporte escolar
e recuperação de prédios públicos , na área da educação, a
investimentos naárea da educação. E assim que funciona, nobre
Deputado Weliton Prado.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, porque assim o debate fica justo
e equilibrado, cada um podendo se manifestar. Muito obrigado. Se V.
Exa. entender por bem, por mim, creio que a reunião pode ser
encerrada, por falta de quórum. Muito obrigado, Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que fosse cumprido o
Regimento Interno da Casa e a reunião fosse encerrada de plano, já
que há apenas três Deputados em Plenário: V. Exa., o Deputado
Domingos Sávio e eu. Não há quórum para continuar os trabalhos.
Solicito que encerre, de plano, a reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 21, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 21/6/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2 2 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise; aprovação - Discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei
n 2 2.949/2006; aprovação na forma do Substitutivo n 9 1 - Discussão,
em 2Q turno, do Projeto de Lei & 1.904/2004; 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 1; aprovação - Discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei
& 2.581/2005; aprovação na forma do vencido em 12 turno -
Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 2.981/2006; discurso do
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Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bilac Pinto - Carlos Gomes - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Jésus Lima - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes -
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
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h12min, 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

- A Deputada Jô Moraes, 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 4 Parte da reunião, em sua 1 2 Fase, com a
apreciação de pareceres, de requerimentos e de indicações.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião as indicações, feitas pelo Governador do Estado, dos nomes
de Avani Avelar Xavier Lanza, Arminda Rosa Rodrigues da Matta
Machado, Angela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, Francisco
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César Sá Barreto e Faiçal David Freire Chequer para membros do
Conselho Estadual da Educação; os Projetos de Resolução n 2s 3.381
e 3.382/2006; e os Projetos de Lei n 2s 1.915/2004, 2.696, 2.698, 2.732
e 2.744/2005 e 2.979, 3.013 e 3.168/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

2 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem apreciadas

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo

Aloise solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei n 2 2.949/2006 seja apreciado em l Q lugar. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.949/2006, do
Governador do Estado, que concede pensão especial a Jorge Carone
Filho e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n2 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n 2 1, da Comissão de Administração Pública.
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 2 turno, o Projeto de
Lei n 9 2.949/2006 na forma do Substitutivo n2 1. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 22 turno, do Projeto de Lei n2 1.904/2004, do
Deputado Doutor Viana, que dispõe sobre a Política Estadual de
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N 2 1 AO PROJETO DE LEI N 2 1.904/2004

Suprima-se o inciso II do art. 2:
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Sala das Reuniões, 21 de junho 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
emenda do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o n 2 1 e,
nos termos do § 49 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 9 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 1.904/2004 na forma do vencido em 1 2 turno
com a Emenda n 2 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n9 2.58112005, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de São João da Mata o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 12 turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2
turno, o Projeto de Lei n 9 2.58112005 na forma do vencido em 1 9 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei n9 2.981/2006, da
Deputada Elisa Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Naque o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l Q turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n2
2.98112006, da Deputada Elisa Costa, autoriza o Executivo a doar ao
Município de Naque o imóvel edificado em terreno urbano de 4000m2,
para funcionamento de escola municipal.

E interesse da Deputada Elisa Costa e certamente do Executivo de
Naque a doação do terreno ao Município para a construção de uma
escola municipal. A Comissão de Justiça estudou a viabilidade técnica
da doação.
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A Deputada Elisa Costa tem feito, no Vale do Mucuri e no Vale
do Rio Doce, um trabalho altamente reconhecido junto às Prefeituras
locais, de forma a levá-las a promover, cada vez mais, o progresso
dos Municípios.

Neste momento, a Deputada Elisa Costa está ocupada em outra
comissão. Como é de praxe nesta Casa Legislativa, aprovaremos o
projeto com a presença da Deputada em Plenário, para que ela possa
justificá-lo aos Deputados, à Prefeitura e à população de Naque. E
preciso que o aprovemos conscientes de sua importância. De minha
parte, já estou certo disso. Votaremos favoravelmente ao projeto, mas
com a presença da Deputada Elisa Costa em Plenário.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, na ausência da

Deputada, e verificando que não há quórum, solicito-lhe que encerre,
de plano, a reunião, para apreciarmos a matéria na parte da tarde ou
na reunião extraordinária de hoje à noite. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 0 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 159 LEGISLATURA, EM 21/6/2006

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1? Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): 1? Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n2 2.342/2005; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio
Andrade e Doutor Viana; aprovação - Palavras do Sr. Presidente - 22
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da
discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei n2 2.981/2006; aprovação na
forma do vencido em l turno - Discussão, em l Q turno, do Projeto de
Lei n2 2.750/2005; aprovação - Discussão, em 12 turno, do Projeto de
Lei n2 2.912/2005; aprovação na forma do Substitutivo n 2 1 -
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Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha - Carlos Gomes - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jésus Lima - Jô Moraes - João
Biliar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia -
Manos Fernandes - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé
Maia.

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.
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2 2-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 2 Parte da reunião, em sua P Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n2

2.342/2005, do Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo
a doar os imóveis que especifica ao Município de Capinópolis. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade

solicitando seja incluído em ordem do dia o Projeto de Lei n
2.601/2005. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana solicitando seja enviado
ofício ao Presidente da República, ao Ministro do Desenvolvimento
Agrário e ao Presidente do Incra, manifestando a preocupação do
Legislativo mineiro com a situação dos servidores do Incra, em greve
desde o dia 4/5/2006, cujo pleito de implantação de plano de carreira,
incorporação de gratificações ao vencimento básico, resgate da
paridade entre ativos e aposentados, além de correção de distorções
na carreira de reforma e desenvolvimento agrário, entende como justo
e legítimo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião as indicações dos nomes de Avanir Avelar Xavier Lanza,
Arminda Rosa Rodrigues da Mana Machado, Angela Imaculada
Loureiro de Freitas Dalben, Francisco César Sá Barreto e Faiçal David
Freire Chequer para comporem como membros o Conselho Estadual
de Educação; os Projetos de Resolução n 2s 3.381 e 3.382/2006; e os
Projetos de Lei n 2s 1.91512004, 2.696, 2.698, 2.732 e 2.744/2005 e
2.972, 3.013 e 3.16812006, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite. Fez retirar, ainda, os Projetos de Lei n9s
1.904/2004, 2.581/2005 e 2.949/2006, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 2 Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2 9 turno, do
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Projeto de Lei n2 2.981/2006, da Deputada Elisa Costa, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Naque o imóvel
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 2 turno. Em discussão,
o projeto. Não há 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. Está,
portanto, aprovado, em 2 Q turno, o Projeto de Lei n 2 2.981/2006 na
forma do vencido em 12 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n2 2.750/2005, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica. 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 12 turno, do Projeto de Lei n 2 2.912/2005, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Sacramento o imóvel que especifica. 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
n 2 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 12 turno, o Projeto de Lei n 2 2.912/2005 na forma do Substitutivo
n 2 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de quarta-feira, dia 28, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição do dia 27/6/2006). Levanta-
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se a reunião.

ATA DA 5 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 4 ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 20/6/2006
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas e Maria Olívia e os Deputados Sebastião Costa e
Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar n 2s 61/2005;
Projetos de Lei n2s 2.985, 2.996, 3.035/2006 (Deputado Doutor
Ronaldo) e Projetos de Lei ns 3.046, 3.053, 3.090 e 3.218/2006
(Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 1 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, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar n 9 61/2005 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). 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, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n 9s 2.985, 2.996,
3.035/2006 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); Projetos de Lei ns
3.046, 3.053, 3.090 e 3.218/2006 (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, 28 de junho de 2006.
Sebastião Costa, Presidente - Ricardo Duarte - Maria OUvia.

ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 20/6/2006
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As 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Fahim Sawan, Antônio Júlio, Ricardo Duarte, Sargento
Rodrigues e João Leite (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro,
por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
"Diário do Legislativo" nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios da Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste
Mineiro - Aprenom (1016/2006); e do Comando de Greve dos
Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Contagem
(17/6/2006). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n2
2.93812006, no 12 turno, para o qual designou o Deputado Sargento
Rodrigues como relator. Passa-se à 1 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 2 turno, do Projeto
de Lei Complementar n 9 71/2005 na forma do Substitutivo n2 2,
apresentado (relator: Deputado Antônio Júlio). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei n 2s 2.915/2006, no 22 turno, e 3.206/2006, no 1 9 turno,
não são apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental
pelos respectivos relatores, Deputados Fahim Sawan e Ricardo
Duarte. Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Fahim Sawan e João Leite em que solicitam seja realizada
audiência pública da Comissão, para que o Subsecretário de
Administração Penitenciária, Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, possa
apresentar os seus planos para a Subsecretaria; e André Quintão em
que solicita seja encaminhado apelo ao Governador do Estado e à
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão com vistas a se
remeter a esta Casa, antes do dia 301612006, projeto de lei que
conceda aos servidores aposentados do Poder Executivo reajuste que
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recomponha ao menos a inflação dos últimos anos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Antônio Júlio - Dílzon Meio - Domingos

Sávio - Elisa Costa.
ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 â LEGISLATURA, EM 21/6/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, José
Henrique, Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fahim
Sawan. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à P
Fase da 22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1 Q turno, dos Projetos de Lei n2s
161/2003 na forma do Substitutivo n Q 2, da Comissão de Segurança
Pública (relatora: Deputada Elisa Costa); 2.088/2005 (relator:
Deputado Domingos Sávio) e 2.625/2005 na forma do Substitutivo n2
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz
Humberto Carneiro); 3.188/2006 com a Emenda n 9 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
3.055/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio, em virtude de
redistribuição); 3.252/2006 (relator: Deputado Dilzon Meio);
3.253/2006 (relator: Deputado Domingos Sávio) e 3.25412006 (relator:
Deputado José Henrique). Os pareceres sobre o Projeto de Lei n2
3.280/2006, no 29 turno, e o Projeto de Lei Complementar n 9 71/2005,
no 12 turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
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prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados Jayro
Lessa e Sebastião Helvécio. Os Projetos de Lei ns 3.204 e
3.333/2006 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Submetido a
discussão e votação é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n2 2.342/2005. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Elbe Brandão -

José Henrique.	 -
ATA DA 1 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 9 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a 	EM 21/6/2006

Às 10h48min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, Dilzon Meio, Luiz
Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Fahim Sawan, Antônio
Júlio, Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do BPSP), Sebastião Helvécio (substituindo o
Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da Liderança do BPSP)
e a Deputada Elisa Costa (substituindo o Deputado Ricardo Duarte,
por indicação da Liderança do Bloco PT-PCd0B), membros da
Comissão de Administração Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1 1 Fase da 2 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n2
3.374/2006 é retirado de pauta, por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 3 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento da
Deputada Elisa Costa, em que solicita a realização de audiência
pública para discutir o Projeto de Lei n 2 3.37412006. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, hoje, às 20 horas, para discutir e votar os pareceres
de l Q turno ao Projeto de Lei n Q 3.374/2006, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira - Edson

Rezende - José Henrique - Luiz Humberto Carneiro.	-
ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO PROTOCOLO DE QUIOTO, EM 21/6/2006
As 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Laudelino Augusto, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Elmiro Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
a reunião e, com base no art. 21, inciso III, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema "A
experiência de aplicação do MDL na suinocultura da Granja Becker e
o potencial do setor em Minas Gerais". A Presidência interrompe a 1
Parte da reunião para ouvir os Srs. Willian Gomes Eugênio, Sócio-
Gerente da Granja Becker; Jadir Oliveira Silva, Coordenador de
Licenciamento Ambiental do IEF; Daniel Honda, Gerente Comercial da
Sansuy S.A. Indústria de Plásticos; João Bosco de Castro, Presidente
da Câmara Municipal de Patos de Minas; Ronaldo Siqueira, Secretário
de Governo de Patos de Minas, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais e, logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.



1290
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo - Lúcia

Pacífico.
ATA DA 14? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 4? SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 9 LEGISLATURA, EM 22/6/2006
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
Projeto de Lei n g 2.448/2005, que reconhece a estância climática de
Monte Verde, no Município de Camanducaia, e dá outras
providências, e os Projetos de Lei n 9s 2.614/2005, que reconhece a
estância climática de Maria da Fé e dá outras providências, ambos de
autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.234/2006, do Deputado
Dilzon Meio, que dispõe sobre o reconhecimento de localidade como
estância climática. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: fax do Sr. Wilson Brumer, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, e ofício do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, justificando suas ausências em reuniões desta Comissão. A
Presidência interrompe a 1? Parte da reunião para ouvir os Srs. Célio
de Faria Santos e Dante Bachi Júnior, respectivamente, Prefeito e
Vice-Prefeito de Camanducaia; Leonardo Maldonado, Assessor
Jurídico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Epaminondas Portes da Costa,
Advogado do Igam, e a Sra. Amanda do ValIe, Diretora de Projetos da
Secretaria de Estado de Turismo. Na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Laudehno
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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 2? Fase da 21 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. O Requerimento n 9 6.680/2006 deixa de ser apreciado por
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falta de quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

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

Piau.
ATA DA 29 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 â SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 28/6/2006

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Célio
Moreira (substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por indicação da
Liderança do BPSP) e Edson Rezende (substituindo a Deputada Elisa
Costa, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os Deputados
Fahim Sawan, Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BPSP), Edson Rezende
(substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCdoB), José Henrique (substituindo o Deputado Antônio
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB) e Luiz Humberto Carneiro
(substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da Comissão de Administração
Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir convidados para colher subsídios para
apreciação do Projeto de Lei n9 3.374/2006, do Governador do
Estado, e apreciar a matéria constante na pauta. 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. O
Deputado Fahim Sawan, na condição de relator do Projeto de Lei &
3.37412006, pela Comissão de Administração Pública, solicita
distribuição de avulsos do seu parecer que conclui pela aprovação
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com as Emendas n 9s 1 e 3, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n Q 4 e a Subemenda n2 1 à Emenda n Q 2.
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, é aprovado requerimento do Deputado Domingos Sávio, que
sofreu emenda apresentada pelo Deputado Edson Rezende, em que
solicita seja realizada reunião com os convidados que menciona para
debater o Projeto de Lei n 9 3.37412006. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próxima reuniões
extraordinárias, hoje, às 10h45min, para debater com convidados o
Projeto de Lei n Q 3.374/2006, e para as 16h45min, para apreciar os
pareceres de 1 9 turno sobre o Projeto de Lei n 2 3.374/2006, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Fahim

Sawan - José Henrique - Edson Rezende - Gustavo Valadares.

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

3.332/2006
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n

3.332/2006 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Cavaleiros de Luz, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e 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 participa de movimentos culturais e trabalha

pela conscientização da comunidade com relação aos seus deveres
cívicos e a preservação dos valores morais, bem como pela conquista
do bem-estar social, contribuindo com o desenvolvimento do
Município de Luz.

Promove eventos esportivo e sociais e programas recreativos e
culturais, fazendo-se presente nas comemorações oficiais e em todas
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as campanhas de interesse comunitário, particularmente no
combate à fome e à pobreza.

Busca valorizar o jovem do meio rural e as tradições do campo.
Assim, luta pela divulgação do folclore regional e promove
cavalgadas, reunindo todos os associados e a comunidade em evento
marcado pela confraternização.

Essas iniciativas, acreditamos, a fazem merecedora do título de
utilidade pública.

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

3.332/2006, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2006.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI N Q 3.33312006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio e outros, o Projeto de Lei

n 2 3.333/2006 tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n 2 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/5/2006, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucional idade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe concede isenção do pagamento da taxa

de segurança pública relativa à utilização de serviços prestados pelo
Corpo de Bombeiros Militar e pela Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais na hipótese de o interesse particular predominar sobre o
interesse público na realização de exposição agropecuária, comercial
ou industrial promovida diretamente por entidade representativa do
setor.

Pretende, ainda, conceder isenção do pagamento da taxa de
segurança pública relativa à prestação do serviço de segurança
preventiva na realização de exposição agropecuária, comercial ou
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industrial promovida diretamente por entidade representativa do
setor.

O projeto prevê, também, que regulamento estabelecerá os critérios
para a fixação do número de policiais e bombeiros militares
necessários à prestação do serviço de segurança preventiva nas
hipóteses que menciona.

Além disso, veda a cobrança das taxas relativas à prestação de
serviço de segurança preventiva nas áreas externas de eventos.

Finalmente, o projeto altera critérios e valores da taxa de segurança
pública constantes nas Tabelas B e M da Lei n 2 6.763, de de 26/12/75.

Verifica-se, portanto, que as alterações previstas no projeto em
apreço dizem respeito à cobrança de tributos estaduais, sendo da
competência exclusiva do Estado dispor sobre a questão. Ressalte-se
que, no momento oportuno, a proposição deverá ser submetida à
criteriosa apreciação da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a qual irá pronunciar-se sobre o mérito do projeto, nos
lindes de sua competência.

No que concerne ao aspecto jurídico-constitucional da proposição,
cabe-nos esclarecer que taxa é um tributo que tem como suporte
tático a prestação de serviço público ou a prática de atos de poder de
polícia, ambos específicos e divisíveis, pelo ente político competente
para realizá-los. Como tributo, a taxa está sujeita aos princípios
fundamentais de contenção ao poder de tributar, como o da legalidade
da tributação. Este princípio exige lei em sentido formal (instrumento
normativo proveniente do Poder Legislativo) e material (norma jurídica
geral e impessoal, abstrata e obrigatória) para a instituição, alteração
e extinção de tributos.

Vê-se, portanto, que a competência para instituir as medidas
pretendidas no referido projeto é do ente federado que exerce o poder
de polícia sobre a atividade do particular ou presta o serviço público
ou o disponibiliza ao contribuinte, ainda que este não o utilize
efetivamente. Cabe, então, ao Estado membro dispor sobre a matéria,
em razão de ser ele, direta ou indiretamente, o prestador de tais
serviços públicos, o que está sendo feito por meio de lei em sentido
material e formal. Assim, a proposição em tela atende às
determinações constitucionais relativas à questão.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a taxa
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"resulta da prestação de serviço público específico e divisível, cuja
base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida diretamente ao
contribuinte" e "deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado
a que se vincula". Além disso, "há de ter um limite, sob pena de
inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso" ao serviço (Ação Direta
de Inconstitucionalidade n 948/GO, Tribunal Pleno do STF, Rei. Mm.
Francisco Rezek. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás. Requerido: Governador do Estado de Goiás. DJU 17.03.2000).

Ressalte-se que a cobrança da taxa de segurança pública não pode
se prestar a restringir a atividade estatal de defesa social.

Por sua vez, a Lei Complementar n 2 101, de 4/5/2000, estabelece,
em seu art. 14, que a concessão de qualquer benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita deve estar
acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no
exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, como também da demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou, ainda,
deverão ser adotadas medidas de compensação, por meio de
aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Em cumprimento ao disposto no citado artigo, a Secretaria de
Estado de Fazenda enviou a esta Casa a Nota Técnica n 9 017/2006,
de 13/6/2006, na qual consta o impacto financeiro decorrente da
eventual aprovação do projeto de lei em tela, documento que será
devidamente analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, no momento oportuno.

Assim sendo, no que concerne ao aspecto jurídico-constitucional da
proposição, concluímos que a matéria se encontra na esfera de
competência do Estado membro e a apresentação da proposta é lícita
à iniciativa parlamentar, uma vez que não há reserva de iniciativa em
favor do Executivo em matéria tributária. Dessa forma, citamos a
decisão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADI-MC 2392/ES:

"Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. 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
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da concessão de liminar com base na decisão tomada na ação
declaratória de constitucional idade flQ 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 princípio da independência e harmonia
dos Poderes (art. 2 2 da Carta Magna Federal). Pedido de liminar
indeferido."

No entanto, com o intuito de aperfeiçoar o projeto em análise no que
respeita à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo n 2 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.333/2006 na
forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 1
Altera a Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Os incisos II e III do art. 113 da Lei n 2 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art113-Ç..)

II - pela utilização do serviço de segurança preventiva prestado pela
Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar na área interna de
eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou aglomeração
de pessoas, realizados no âmbito do Estado;

111 - pela utilização de serviços prestados pela Polícia Militar e pelo
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Corpo de Bombeiros Militar, quando o interesse particular
predominar sobre o interesse público;".

Art. 2 - O art. 114 da Lei n 9 6.763 passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5:

"ArL114-(...)

§ 5 - São isentos do pagamento das taxas previstas nos subitens
1.1 e 1.3 da Tabela B e 1.1 e 1.2 da Tabela M os atas e documentos
necessários à realização de exposição agropecuária, comercial ou
industrial diretamente promovida por entidade representativa do
setor.".

Art. 39 - O art. 115 da Lei n 9 6.763 passa a vigorar acrescido do
seguinte § 9:

"ArL115-(...)

§ 92 - Os critérios para a fixação do número de policiais e bombeiros
militares necessários á prestação dos serviços de que tratam os
subitens 1.1 e 1.3 da Tabela B e 1.1 a 1.2 da Tabela M serão
estabelecidos em regulamento.".

Art. 49 Os subitens 1.1 e 1.3 da Tabela B da Lei n 2 6.763 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)
* A tabela referente 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 29.6.2006.

Art. 52 Os subitens 1.1 e 1.2 da Tabela M da Lei n 2 6.763 passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Tabela M
(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
Militar de Minas Gerais" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
29.6.2006.
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Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Dilzon

Meio - José Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 1.456/2004

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a produção industrial na região Norte de Minas e nos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras providências.

O projeto em estudo foi aprovado em 12 turno na forma do
Substitutivo n 2 1, proposto pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e retorna a esta Comissão para receber parecer para
o 29 turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em exame estabelece que o Estado desenvolverá e
incentivará políticas públicas de incentivo á produção industrial na
região Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Para
tanto, fixa diretrizes a serem observadas para a consecução da
finalidade almejada e prevê, como instrumentos a serem utilizados
pelo Estado no incentivo à produção industrial das regiões
mencionadas, a concessão de incentivos fiscais e creditícios, a
promoção de campanha publicitária, a destinação de recursos de
fundos estaduais e o oferecimento de empréstimos, entre outros. Por
fim, o projeto propõe a criação de um grupo gestor, com o escopo de
coordenar a citada política de desenvolvimento industrial da região
Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Conforme explanado no parecer desta Comissão para o 1 2 turno, a
implementação de uma política com o escopo de estimular a produção
industrial nas regiões mais carentes do Estado certamente
proporcionará condições para o incremento da fraca economia local,
estimulando a geração de emprego e renda por meio de ações
governamentais que apóiem o desenvolvimento regional.

Cabe-nos salientar que esta Comissão realizou audiência pública na
cidade de Teófilo Otôni, com o objetivo de discutir o tema em questão,
tendo seus membros, nessa oportunidade, tomado ciência da exata
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dimensão e importância da matéria.

No entanto, como as medidas em tela são peculiares ao
planejamento estadual, devendo ser disciplinadas pelas normas que
definem os planos governamentais, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, normas essas que são de iniciativa privativa do
Governador do Estado, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, considerando louvável o objetivo do projeto, propôs a
incorporação de suas idéias ao texto da Lei n 2 14.171, de 2002, que
cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - Idene -, ficando, assim, sanados os vícios da proposição em
estudo.

Dessa forma, estando evidenciada a conveniência e a oportunidade
da matéria, opinamos por sua aprovação.

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

1.456/2004, no 2 2 turno, na forma do vencido no 1° turno, a seguir
apresentado.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Maria Olívia, Presidente e relatora - Cecília Ferramenta - Luiz

Humberto Carneiro - Ricardo Duarte.
PROJETO DE LEI N 9 1.456/2004

(Redação do Vencido)
Altera a Lei & 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - ldene - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - O art. 32 da Lei n9 14.171, de 15 de janeiro de 2002, fica

acrescido dos seguintes incisos X e XI:
"Art. 39
X - estimular as indústrias de grande, médio e pequeno porte,

individualmente ou por meio de associações, na interiorização e na
expansão da produção industrial;

XI - estimular o desenvolvimento das associações de trabalho e das
propriedades do setor rural.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 022 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.698/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

rs
La'



1300
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição dos Ouros o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n 2 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora retorna
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 turno,
conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 0 do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Conceição dos Ouros imóvel constituído por um
terreno urbano com área de 2.150m 2, situado nesse Município, doado
ao Estado em 1970 pelo Arcebispado Metropolitano de Pouso Alegre,
para implantação de uma escola, que funcionou por vários anos, até
sua desativação.

Observe-se que, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público, o art. 2 da proposição estabelece que o
imóvel será destinado à construção de uma nova unidade escolar e o
art. 3 Q prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 2 do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentas e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e da Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação em tela, tal como estabelecida
no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n2
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2.698/2005, no 2 Q turno, na forma do vencido no 1 9 turno.

PROJETO DE LEI N 2 2.698/2005
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição dos
Ouros o imóvel que especifica.

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

Conceição dos Ouros o imóvel constituído por terreno e benfeitorias,
com área de 2.150m 2 (dois mil cento e cinqüenta metros quadrados),
situado na Rua Barão de Camanducaia, nesse Município, conforme
escritura pública de doação registrada sob o n2 298, a f Is. 181 do Livro
2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Art. 2 - O imóvel destina-se à construção de uma nova unidade
escolar.

Art. 32 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Célio Moreira - Edson

Rezende - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.744/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 2 turno, na forma apresentada, e
agora retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o
22 turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas terreno
edificado com área de 10.000m 2, situado nesse Município, doado ao
Estado em 1949, com o fim de ali se construir um grupo escolar rural.
Com o advento da municipalização do ensino público fundamental, a
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unidade escolar ali construída foi desativada, passando a
funcionar em seu lugar, em estado precário, a Escola Municipal
Querobino Gomindes.

De acordo com o parágrafo único do art. l Q da proposição, o imóvel
deverá ser destinado à implantação desse educandário, indicando,
com isso, o atendimento ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa. Ademais, para atender a essa mesma
exigência, observe-se que o art. 2 2 prevê a reversão do bem ao
patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da
data de lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 9 do art. 105 da Lei Federal n g 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

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

2.744/2005, no 22 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Edson

Rezende - Célio Moreira - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 2.750/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Divinópolis o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno em sua forma original, retorna a proposição a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a doação ao
Município de Divinópolis de terreno com área de 10.000m 2, e
benfeitorias, situado no Povoado de Amadeu Lacerda, nesse
Município.

O imóvel foi doado ao Estado por particular, em 1949, para a
construção de uma escola rural. Até 1991, funcionou no local uma
unidade de ensino, que, após a municipalização, passou a denominar-
se Escola Municipal Maria Valinhas Ramos. Agora, o Executivo
Municipal pretende a transferência de domínio para que possa
reformar e ampliar as instalações da escola.

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 n Q 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.

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 n

2.750/2005, no 22 turno.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Edson Rezende - Luiz

Humberto Carneiro - José Henrique - Célio Moreira.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 2.912/2005

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n 2 2.912/2005
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Sacramento o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° turno na forma do Substitutivo n9 1, retorna a
proposição a este colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
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nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.
Conforme determinação do § l Q do citado art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 2.912/2005, na forma aprovada no 12 turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento um
terreno e benfeitorias, com área de 2.000m 2, situado no Bairro
Rosário, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, o imóvel será destinado ao
funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos portadores de
necessidades especiais. Também como garantia de o negócio ser
efetivado, está prevista a reversão do bem ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de três anos contados da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

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 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.

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

2.91212005, no 2 9 turno, na forma do vencido no 12 turno.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - José

Henrique - Célio Moreira - Edson Rezende.
PROJETO DE LEI N 9 2.912/2005

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sacramento o

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

de Sacramento o imóvel constituído por terreno e benfeitorias, com
área de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), situado na Rua Angelo
Crema, n2 430, no Bairro Rosário, nesse Município, conforme escritura
pública de doação registrada sob o n 9 14.250, a f Is. 180 do Livro 3-T,
no Cartório do 29 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Sacramento.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de uma unidade de apoio e auxílio aos portadores de
necessidades especiais.

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 artigo anterior.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Fica revogada a Lei n 9 13.211, de 27 de abril de 1999.

PARECER PARA O 29 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 tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Rio
Casca o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 Q turno, com a Emenda n 9 1, e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2
turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1 9 do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Rio Casca terreno com área de
600m2, situado no Município e incorporado ao patrimônio do Estado
por força de doação daquele ente federativo, em 1975, sem a
imposição de ônus.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1 2 da proposição estabelece
que o imóvel será destinado à construção de uma policlínica; e o art.
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29 prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal n2
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2 Q do art. 105 da Lei Federal n 2 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos a afirmação de que a alienação em tela, tal como
estabelecida no projeto, atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

3.013/2006, no 22 turno, na forma do vencido no 1 9 turno.
PROJETO DE LEI N 2 3.013/2006

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Casca o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Rio Casca terreno com área de 600m 2 (seiscentos metros quadrados),
localizado na R. Aristóteles Dutra, s/n 2 , nesse Município, sob o registro
n 2 14.504, afls. 03 do Livro n 2 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Rio Casca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de uma policlínica.

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

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Edson
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2006

ATAS
ATA DA 48 Q REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 28/6/2006
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: 1 2 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens &s 620, 621, 622,
623 e 624/2006 (encaminham o Veto Total á Proposição de Lei n2
17.076 e os Projetos de Lei n 2s 3.446, 3.447, 3.448 e 3.449/2006,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e telegramas -
2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n2s 3.450 a 3.459/2006 - Requerimentos n 2s 6.697 e
6.698/2006 - Requerimentos da Comissão de Participação Popular e
do Deputado Luiz Humberto Carneiro (3) - Proposição não Recebida:
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento (2) e Sávio Souza
Cruz (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite e
André Quintão, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Weliton
Prado - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma DLniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elbe
Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

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

1 2 Parte
1 9 Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Elmiro Nascimento, 32-Secretário, nas funções de 1-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM N 9 620/2006
Belo Horizonte, 20 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto total, por contrariedade ao
interesse público, à Proposição de Lei n 9 17.076, que institui o Dia de
Conscientização sobre a Carga Tributária.

Ouvidas as Secretarias de Estado de Fazenda e de
Desenvolvimento Econômico assim se manifestaram:

Razões do veto
Percebe-se pela análise do texto da Proposição a intenção clara de

se evidenciar o impacto dos tributos no cotidiano da população, algo
que se reconhece como necessário.

Entretanto, não basta realçar o peso da carga tributária. A discussão
deve se dar num enfoque ampliado, envolvendo a compreensão da
razão da existência dos tributos, das suas regras e da destinação dos
recursos gerados pela sociedade e a ela devendo, obrigatoriamente,
retornar sob a forma de obras e serviços.

Trata-se de questão fundamental para o exercício pleno da
cidadania, havendo previsão na Constituição Federal em relação ao
direito da população de ser informada sobre a incidência dos impostos
sobre as mercadorias e serviços, conforme disposto no § 6 9 do art.
150.

Não há, pois, em princípio, qualquer objeção à pretensão de se
destacar para a população a carga tributária em relação ao PIB. Deve-
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se, no entanto, como já mencionado, ampliar a discussão, tomada
nos dois eixos da gestão fiscal: receitas e despesas.

Com base nesse entendimento é que se desenvolve, há vários anos,
em Minas Gerais, o Programa de Educação Fiscal Estadual -
PROEFE, com participação das Secretarias de Estado de Fazenda e
de Educação e da Secretaria da Receita Federal, tendo como
objetivos a sensibilização do cidadão sobre a função socioeconômica
do tributo, sobre a Administração Pública e sobre os mecanismos de
controle dos gastos públicos. Tal atividade integra o Planejamento
Estratégico, o Acordo de Resultados e o Projeto Estruturador de
Modernização da SEF-GERAES, tendo sido desenvolvidas, nos
últimos anos, milhares de ações de visibilidade e sensibilização de
servidores públicos, educadores, estudantes, organizações não
governamentais e sociedade em geral.

Considerando que a presente Proposição de Lei não aborda toda a
questão fiscal, e considerando a necessidade de que se faça uma
discussão integral do fenômeno da tributação e da destinação dos
recursos públicos, que deve ser feita sob o diligente acompanhamento
da sociedade, nos moldes em que se desenvolve o Programa de
Educação Fiscal Estadual - PROEFE, propomos o veto total à
Proposição de Lei n 2 17.076.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
totalmente a Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus Nobres Pares da Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N 2 621/2006
Belo Horizonte, 23 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Uberlândia.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem
como objetivo a ampliação, funcionamento e aprimoramento de
Unidade de Orientação ao Menor.
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São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a

submeter aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 2 3.446/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o

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

Uberlândia o imóvel constituído por uma área medindo 10.234,00m2,
situado na Av. Europa, Bairro Tibery, Município de Uberlândia,
registrado sob o n 2 3-10.171, livro 2, ficha 01, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel se destina à ampliação, funcionamento e
aprimoramento de Unidade de Orientação ao Menor.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com finalidade prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N 9 62212006

Belo Horizonte, 23 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o poder
Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

O Projeto encaminhado tem por objetivo dar nova destinação ao
prédio, que está ocioso com a desativação da Escola de Lata,
conforme manifestação da Secretaria de Estado de Educação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.447/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel
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que especifica.

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Coluna o imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
na Rua Osvaldo Pimenta, n 2 500, Centro, constituído pela área de dois
mil metros quadrados, registrado sob o n g 9.531, livro 3-E, tls. 290, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo único - O imóvel descrita no "caput" destina-se à
implementação de projetos municipais.

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

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM M 623/2006

Belo Horizonte, 23 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Córrego
Fundo.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação tem
coma objetivo a construção de um Centro de Educação Infantil.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N 9 3.448/2006
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego Fundo o

imóvel que especifica.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Córrego Fundo o imóvel constituído por um lote de terreno medindo

rs
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3.979,00m2, integrante de uma área total de 10.456m2, situada na
Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, no Município de Córrego Fundo,
registrada sob o n 2 24.844, livro 3-J, fls. 137, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Formiga.

§ 1 - A área de 3.979,00m2 tem a seguinte descrição: inicia-se o
perímetro na confrontação da Av. Coronel José Justino com a Rua
Joaquim Gonçalves Fonseca; daí, segue em frente, 46,00m,
confrontando com a Rua Joaquim Gonçalves Fonseca; daí, segue à
direita, 85,60m, confrontando com a Escola Estadual Padre José
Sagali; daí, segue à direita, 46,00m, confrontando com José Leal e
Francisco Neves; daí, segue à direita, 86,50m, confrontando com Av.
Coronel José Justino, até chegar ao ponto inicial do perímetro.

§ 2 - O imóvel se destina à construção de um Centro de Educação
Infantil.

Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com finalidade prevista no § 29 do art. l.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N o 624/2006

Belo Horizonte, 23 de junho de 2006.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel que especifica.

O Projeto encaminhado tem por objetivo dar nova destinação ao
imóvel, que está ocioso com a desativação da Escola Municipalizada
Barra do Meio, conforme manifestação da Secretaria de Estado de
Educação. O imóvel será destinado a projeto de relevante alcance
social.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N 2 3.449/2006

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel
que especifica.

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Arcos o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado no
lugar denominado Barra do Meio, constituído pela área de dez mil
trezentos e vinte e seis metros quadrados, registrado sob n Q 994, no
livro 3-B, f Is. 133, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Arcos.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento de programas sociais do Conselho Central de Arcos -
Sociedade São Vicente de Paulo.

Art. 22 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação ou
modificada a sua finalidade.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, comunicando que
assumiu a Presidência da Comissão de Legislação Participativa na
Câmara dos Deputados e encaminhando exemplar da publicação
"Expectativas e Propostas de Parceria com a Sociedade Civil
Organizada".

Do Sr. João Vicente Diniz, Superintendente Federal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais, comunicando que o
Ministério da Agricultura celebrou o quarto termo aditivo a convênio
celebrado com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. (- 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. Liberman Moreno, Presidente da Unale, agradecendo a
participação da delegação desta Casa na X Conferência Nacional dos

1---
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Legislativos, realizada em Manaus.

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG, encaminhando
CD com informações sobre o Município de Nazareno.

Do Sr. limar Bastos Soares, Presidente da Feam, prestando
informações relativas ao Requerimento n 9 6.493/2006, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando parecer em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei n Q 3.192/2006. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n 2 3.192/2006.)

Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos, encaminhando informações em atenção ao Requerimento
n g 6.572/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n 2 6.184/2006, do
Deputado Dimas Fabiano.

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio. (- 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. Mariza Terezinha Rigo, Diretora de Programa do Ministério
da Educação, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento n 9 6.494/2006, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. José Maria Lages Duarte e outros, membros da Comissão de
Representantes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, informando
que o documento "Carta ao Governador", divulgado pela internet, não
é de autoria dessa Comissão ou de integrantes dessa Orquestra.

TELEGRAMAS
Da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (22), comunicando a

liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e a Secretaria de Saúde. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

rÃO
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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 9 3.450/2006

Dá a denominação de Mário Ribeiro da Silveira ao Parque Estadual
Lapa Grande, situado no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Mário Ribeiro da Silveira o Parque

Estadual Lapa Grande.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Arlen Santiago
Justificação: Em homenagem a esse médico tão ilustre, que durante

anos prestou seus serviços à população mineira por meio de seu
trabalho de destaque, gostaríamos de que esse parque levasse seu
nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e,
com certeza, encontrará eco em toda a população, consideradas as
notórias qualidades e os importantes serviços prestados à
comunidade, que sempre o respeitou. Assim, espero contar com o
apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI NO3.451/2006
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos Alegrenses, com

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

Alegrenses, com sede no Município de São José do Alegre.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Sociedade Amigos Alegrenses, com sede no

rs
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Município de São José do Alegre, é sociedade civil sem fins
lucrativos, de cunho social, que objetiva promover o desenvolvimento
de uma consciência cidadã no meio comunitário, com vistas a
estimular a valorização do ser humano e o respeito à sua dignidade.

Assim, como está disposto em seu estatuto social, a Sociedade
Amigos Alegrenses, ao realizar atividades de inclusão, busca
incentivar a comunidade alegrense a participar da obra do bem-
comum, zelando pelos preceitos da moral, da ética, da liberdade e da
solidariedade humana.

Ademais, estando em pleno e regular funcionamento desde 12/6/89,
a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.452/2006
Declara de utilidade pública o Centro de Atendimento Interescolar -

Ceai -, com se no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento

Interescolar - Ceai -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Dimas Fabiano
Justificação: O Centro de Atendimento Interescolar - Ceai -,

sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos,
tem por finalidade congregar iniciativas comunitárias, visando prestar
assistência a alunos carentes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1 0 da Lei n9 12.972, de 1998, modificado pela Lei n g 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 tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 72, que as

rCkÁàk



1318
atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas.

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

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

PROJETO DE LEI N 9 3.453/2006
Declara de utilidade pública o Lar Esperança e Vida Mateus Loureiro

lide - Larevida -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Lar Esperança e Vida

Mateus Loureiro lide - Larevida -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio
Justificação: O Lar Esperança e Vida Mateus Loureiro Ticle -

Larevida -, com sede no Município de Lavras, é uma entidade civil
sem fins lucrativos. Tem como finalidade promover assistência às
pessoas enfermas carentes em tratamento odontológico; patrocinar
atendimento à saúde de crianças, adolescentes; atender às pessoas
enfermas assistidas pelo lar em todas as suas necessidades.
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
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N 9 3.454/2006
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana

de Três Marias - ABPTM.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Presbiteriana de Três Marias - ABPTM -, com sede nesse
Município.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Beneficente Presbiteriana de Três

Marias, constituída em 1/11/2004, é uma associação civil de âmbito
nacional, de caráter beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos.

A Associação tem como objetivo a promoção de ações concretas de
apoio ao ser humano, em seu contexto familiar e comunitário, com
especial atenção aos adolescentes, aos jovens e adultos em situação
de vulnerabilidade social, priorizando as ações voltadas para a
recuperação e a ressocialização de dependentes químicos, bem como
as ações preventivas através da assistência social, saúde,
escolarização, profissionalização e educação cristã, de forma direta ou
em parceria com instituições afins.

- 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 3.455/2006
Declara de utilidade pública a Associação Curvelana dos Catadores

de Recicláveis - Asccare.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Curvelana

dos Catadores de Recicláveis - Asccare -, com sede no Município de
Curvelo.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Curvelana dos Catadores de

Recicláveis - Asccare -, fundada em 12/4/2001, é uma entidade civil
sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria, constituída por
tempo indeterminado.

Essa Associação tem como finalidades o apoio e a defesa dos
interesses dos catadores de recicláveis, favorecendo a união e a
organização deles, representando o seu associado judicial e
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extrajudicialmente, prestando e mantendo serviços de assessoria
jurídica, visando à defesa dos interesses e dos direitos dos seus
associados, à promoção de cursos de capacitação para os associados
e seus familiares, entre outras finalidades.

- 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 3.456/2006
Declara de utilidade pública o Centro llê Asé Alaketu Eba Ré Orum

Aye, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro llê Asé Alaketu

Eba ]fé Orum Aye, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Leonídio Bouças
Justificação: O Centro lIê Asé Alaketu Eba lfé Orum Aye é uma

Associação religiosa com a finalidade de promover o estudo e a
prática da doutrina de conhecimentos oriundos da África, bem como a
assistência aos necessitados de ambos os sexos, prestando serviço
social e de ajuda mútua, buscando melhorar a qualidade de vida da
comunidade, de forma geral, difundindo a cultura afro-brasileira, a
educação e a cultura, o ensino e pesquisas nas diversas áreas da
filosofia e da teologia e epistemológicas, além de promover a
caridade, a fé e a busca das realizações pessoal e profissional do
indivíduo, através de treinamento e cursos profissionalizantes.
Ademais, está em pleno e regular funcionamento.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza social,
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública. 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 de Cultura, para deliberação, nos termos do ai. 188, c/c
o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 9 3.457/2006
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Bom

Despacho, com sede nesse Município.



1321
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Diabéticos de Bom Despacho, com sede nesse Município.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe, atende todos os requisitos da

Lei n2 15.430, de 2005. Tem como objetivos e finalidades estatutárias
prestar serviços de assistência psicológica e social a diabéticos e seus
familiares além de encaminhamento e orientações para o tratamento
médico, promovendo intercâmbios com hospitais, clínicas, laboratórios
e demais assistências congêneres.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
dos meus nobres pares.

- 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 3.458/2006
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio e

Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Fadepe-JF -, 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 Fundação de Apoio e

Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Fadepe-JF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino,

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora -
Fadepe-JF -, situada no Campus da Universidade Federal de Juiz de
Fora, que atua de maneira ininterrupta desde sua constituição, em
22/6/1995, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria.

Tem por finalidade apoiar e subsidiar os programas de
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desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da ciência e tecnologia,
da cultura e da extensão e de desenvolvimento institucional da
Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF -, buscando promover as
propostas e os objetivos estabelecidos nesses programas.

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e a
Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora apresenta todos os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela
qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c 00 art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 2 3.459/2006
Declara de utilidade pública o Grupo Colibri da Terceira Idade de

Santo Antônio do Aventureiro, com sede no Município de Santo
Antônio do Aventureiro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Colibri da

Terceira Idade de Santo Antônio do Aventureiro, com sede no
Município de Santo Antônio do Aventureiro.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Grupo Colibri da Terceira Idade de Santo Antônio do

Aventureiro, fundado em 10/8/99, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, sem duração determinada, e com personalidade jurídica
própria que funciona sem distinção de raça, sexo, nacionalidade,
credo religioso, condição sócio-econômica nem vínculo político-
partidário.

O Grupo Colibri da Terceira Idade de Santo Antônio do Aventureiro
tem por objetivo realizar um trabalho de fortalecimento e valorização
da capacidade da terceira idade; ampliar o conhecimento e a análise
das dificuldades e das vantagens da terceira idade, com o objetivo de
incentivar a conscientização de seus direitos, assim como estimular as
atividades de lazer, educativas e culturais.

O Grupo Colibri da Terceira Idade de Santo Antônio do Aventureiro
atende aos requisitos legais para ser declarado de utilidade pública,
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razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
M 6.697/2006, da Comissão Especial sobre Governança Ambiental,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente para que seja questionada à Advocacia-Geral da União a
inclusão da área de ocorrência de mata seca no território mineiro
como área de domínio de mata atlântica e seja feita revisão do
parecer favorável desse órgão federal sobre a legalidade da medida.

N 2 6.698/2006, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao IEF sugerindo a inclusão na Comissão de
Desafetação do Parque Estadual de Grão-Mogol de representantes da
Associação de Agroturismo Rural e Ecológico do Taquaril e
Adjacências - Areta, do CAO das Promotorias de Conflitos Agrários do
lter-MG e da CPT, para avaliar a situação das famílias atingidas pela
implantação do parque. (- Distribuídos à Comissão de Meio
Ambiente.)

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja encaminhado
aos órgãos e instituições que relaciona o documento final do evento
Parlamento Jovem, de 2005, para conhecimento e adoção de
providências, quando cabíveis. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando seja adotado o
regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei n Q 3.068/2006.

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando seja o Projeto de
Lei ng 2.95312006 encaminhado à Comissão seguinte, em vista de
perda de prazo pela Comissão de Meio Ambiente.

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando seja o Projeto de
Lei n 2 3.139/2006 encaminhado à Comissão seguinte, em vista de
perda de prazo pela Comissão de Meio Ambiente.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto
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de congratulações com a Emater-MG pela conquista do Prêmio
Top ai Mmd Brasil 2005-2006, na categoria Serviços de Arquitetura e
Engenharia e de Assessoramento Técnico Especializado. (-
Proposição não recebida nas termos do ai. 173, IV, c/c o art. 284, 1,
do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputadas

Elmiro Nascimento (2) e Sávio Souza Cruz (3).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, cidadãos e cidadãs de Minas
Gerais que acompanham e assistem a esta reunião realizada em
nosso Plenário, temos visto nas ruas uma grande mobilização do povo
brasileiro. Brasileiros e brasileiras que vivem dentro e fora da nossa
terra estão acompanhando a performance da nossa Seleção na Copa
do Mundo. Impressionantemente, a maioria esmagadora dos seus
jogadores atuam fora do Brasil. Os números não são oficiais, mas
dizem que, só no último ano, o nosso país perdeu 3.500 jogadores de
futebol, que se transferiram para outros países. Por onde passamos,
vemos toda essa motivação, brasileiros perguntando sobre os
resultados da Seleção brasileira. Este é um país que gosta muito de
esporte; porém é lamentável que o futebol, o vôlei, o basquete e o
atletismo ainda permaneçam com a única maneira de transformação
social das crianças pobres brasileiras. Poderíamos ter outras opções.
A educação infantil lhes é negada, principalmente na primeira infância.
A oportunidade vem especialmente do esporte. Infelizmente os
governos que se sucedem no País nunca deram ao esporte o "status"
que existe no coração, nas mentes e no sentimento do povo brasileiro.
Foi assim nos governos militares.

Acompanhávamos sempre como os governantes da ditadura em
nosso país conduziam o esporte, especialmente o futebol.
Infelizmente não deixaram nenhuma contribuição para a organização
e o desenvolvimento do esporte em nossa nação.

Em alguns momentos, os Presidentes do período militar tentaram
influenciar a escalação da Seleção Brasileira de Futebol. Foi assim
com o Gen. Médici em 1970. Eu era adolescente, mas acompanhava



1325
a tentativa de esses Generais escalarem a Seleção brasileira e
colocarem alguns jogadores que, de alguma forma, entendiam que
deveriam jogar.

Acompanhei isso como atleta profissional. Lembro-me do
campeonato brasileiro de 1978, com quase 100 equipes, com o
objetivo de atender ao governo da época. Precisavamos fazer viagens
impressionantes por este país, jogando em diversos estádios sem a
mínima condição, para satisfazer o desejo político-partidário dos que
estavam no poder; todavia, agora, vimos algo estarrecedor, sem
dúvida: o Presidente da República fazer uma teleconferência
diretamente com o treinador da Seleção brasileira. Temos, então, o
aprofundamento da utilização do time brasileiro para uma questão
político-partidária. Nunca tinha visto isso. O Presidente da República
desejava escalar a Seleção brasileira. E o pior: escalar mal. Queria
tirar o Ronaldo, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O
nosso Presidente, que se mete em tudo e que entende de tudo -
vejam bem -, fez uma análise da forma física do Ronaldo.

E lamentável o desrespeito pelo atleta profissional neste país. O
Ronaldo, que detém o recorde de gois marcados pela Seleção
brasileira e por outras seleções, é usado numa videoconferência. Essa
é a história do atleta brasileiro, que, muitas vezes, é usado e
desrespeitado.

Não há, neste país, nenhum esforço para que os atletas estudem.
De repente, faz-se um esforço como esse, qual seja o de colocar os
atletas em um lugar distante da comunidade, da sociedade, da escola,
para que aprendam algo longe da realidade.

Enganam-se os que desrespeitam o atleta. Nas suas carreiras,
esses profissionais adquirem um conhecimento de mundo, em virtude
de suas viagens, de suas relações constantes com outros povos e do
contato permanente com situação de muita pressão. As vezes, estão
por decidir uma partida com 100 mil pessoas que os ovacionam.

Vimos, infelizmente, o Presidente não ter o cuidado de saber que
aquele atleta, o Ronaldo, se submetera a um tratamento de 45 dias e
tomara medicamentos que, de alguma forma, lhe acarretaram
retenção muito grande de líquido; mas isso não lhe tira o talento nem
lhe diminui a "perfomance".

Precisamos reconhecer que o nosso Presidente gosta de futebol.
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Sempre o vemos, pela mídia, armando jogos na Granja do Torto,
mas, lamentavelmente, ele não teve o respeito necessário nessa
situação. O Ronaldo ou qualquer outro atleta que figura na Seleção
brasileira deveriam merecer o respeito de todos nós, brasileiros, e,
mais ainda, do Presidente da República.

Ronaldo, que vimos praticamente começando sua carreira em Minas
Gerais... Pudemos ver no Ronaldo, ainda jovem, com 16, 17 anos, o
talento de um atleta brasileiro. Nascido em uma família muito pobre,
como a maioria esmagadora dos atletas brasileiros, Ronaldo, muito
jovem, foi morar na Europa, em Eindhoven, transferiu-se para
Barcelona e depois para Milão. Recentemente, em Belo Horizonte,
vimos o talento desse jogador em um dos maiores jogos que o
Mineirão já viu - Brasil "versus" Argentina -, quando Ronaldo fez três
gols. Como o nosso Presidente escala mal! Achou que o Ronaldo não
estava bem, e o Ronaldo se transforma, nesta Copa, no maior
artilheiro da história das Copas do Mundo. Como escala mal! Está
perdendo um grande jogador do seu time, um Ministro importante que
já tinha avisado que não participaria mais deste governo, caso fosse
reeleito.

E triste vermos a maneira como o atleta é tratado no País.
Recentemente, o governo tentou, por medida provisória, tratar da
relação trabalhista do atleta, relação que ainda, lamentavelmente, não
está confirmada e é permanentemente desrespeitada, levando os
atletas a recorrer sempre à Justiça do Trabalho. E lamentável o
desrespeito, o descaso com os atletas e o esporte no País.

Acompanhamos o tímido investimento no esporte e agora vemos
essa relação de desrespeito com os atletas. Acham sempre que são
mais que os atletas e que podem falar qualquer coisa. Este governo
investe muito pouco no esporte. Tenho aqui os dados de hoje, que,
por si sós, dizem o que este governo tem feito pelo esporte. Não faz
absolutamente nada, especialmente na execução orçamentária.
Tínhamos uma previsão de R$970.000.000,00 para o esporte, mas
apenas 7% foram executados. Esse é o tratamento que este governo
dá ao esporte. Se tivéssemos que dizer algo sobre o que o governo
Lula fez pelo esporte, diríamos sobre a divida pública da CBF, que
não é cobrada pelo governo. "Bola Fora: Apesar dos contratos
milionários que a CBF tem, o governo federal não cobra a grande
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dívida que a CBF tem com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço." Essa é uma questão indefensável. Não há como se defender
uma questão como essa, um investimento baixíssimo no esporte, uma
execução orçamentária como essa. A previsão orçamentária para
2005 já tinha sido muito tímida, e o governo ainda se esqueceu de um
projeto que se chamava Esporte Solidário e que passou a se chamar
Segundo Tempo. Outra prática do governo foi mudar os nomes dos
projetos do governo anterior.

Em 2005, não repassou sequer um centavo para o programa que
era "Esporte Solidário" e passou a ser chamado de "Segundo Tempo",
e 240 Municípios de Minas Gerais ficaram sem recursos para os
adolescentes. E isso era algo importante, pois permitiria que o jovem
ficasse uma parte do dia na escola e outra, no projeto.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço o aparte,
Deputado João Leite. O reconhecimento é muito importante. Existe
um programa do governo federal, o Bolsa-Atleta, que beneficia
milhares de estudantes em todo o País. Eles recebem uma
contribuição mensal para desenvolver a prática esportiva e
representar o nosso país em competições municipais, estaduais,
nacionais e internacionais.

Queremos ressaltar também o grande número de "kits" esportivos
que foram distribuídos para todo Estado, com recursos do governo
federal.

O senhor se preocupa muito com o esporte, e por isso queremos
falar de duas resoluções da Secretaria de Educação. E muito
importante sua participação nesse processo para que sejam revistas.
Uma delas retira o ensino de Educação Física dos alunos do curso
noturno. Algumas escolas não estão contratando professores dessa
disciplina, e outras não estão com professores efetivos; portanto, os
alunos do referido turno estão sem aulas de Educação Física. A outra
resolução diminui a carga horária da Educação Física de duas para
uma aula apenas por semana para as crianças de 1 2 a 41 série, nas
escolas de Minas Gerais. E muito importante a revogação dessas
duas resoluções, e para isso solicitamos o apoio de V. Exa.

Em países do Primeiro Mundo, há prática de Educação Física nas
escolas, quase todos os dias, de segunda a sexta-feira. Infelizmente,
no Estado, estão querendo estabelecer a prática de apenas uma aula
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por semana; portanto, é muito importante rever essa medida da
Secretaria. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço a contribuição de V. Exa. Pensei
que traria números diferentes dos apresentados aqui ou falaria sobre
a performance do Ronaldo, esse grande atleta brasileiro.

Não queria tratar do Bolsa-Atleta, mas V. Exa. me provocou. Essa
matéria está sendo tratada equivocadamente. O programa está
beneficiando atletas de alta performance e não está dando
oportunidades para a base, para os atletas que precisam.

Tratarei do tema aqui e mostrarei a situação com exemplos que me
têm sido trazidos por atletas que não estão sendo beneficiados; eles
precisam, mas não estão recebendo. Por outro lado, os que já têm
patrocínio, inclusive estatal, estão recebendo.

Essa foi uma luta que sempre tivemos com relação à Educação
Física, tão importante. Freqüentemente o esporte é considerado algo
menor, que não merece atenção, como aconteceu com a LDB de
1996. Defendemos a Educação Física, que é fundamental.

Encerro minha fala fazendo uma homenagem a esse grande atleta
brasileiro: Viva Ronaldo! O maior recordista de gois de todas as
Copas do Mundo, atleta brasileiro, nascido em uma vila deste país,
um vencedor. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rogério

Correia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Presidente Lula hoje fez
um belíssimo gol de placa, com a ajuda do Ministro Patrus Ananias,
ao comemorar, na cidade de Contagem, o número de 11.100.000
famílias beneficiadas pelo programa Bolsa-Família.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, são 44 milhões de pessoas
pobres, muitas entre a vida e a morte por falta de alimentação.
Famílias cujas crianças muitas vezes não ficavam na escola por falta
de condições financeiras e pela desagregação familiar.

Hoje, o Presidente Lula anunciou, em Contagem - simbolicamente
uma cidade de luta, resistência e onde o movimento operário e
popular fez história -, que o governo Lula cumpriu a meta de
universalizar um programa de transferência de renda com
condicionalidade, com acompanhamento da criança na escola, com
acompanhamento da saúde, atingindo e praticando a necessária
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opção preferencial pelos pobres, que devem ser objeto de
preocupação do Estado brasileiro, governando para todos, sem
distinções, mas com olhar focado nos que mais precisam. Veio a
Minas em respeito ao nosso Estado e ao belíssimo trabalho realizado
pelo Ministro Patrus e equipe.

Esse é um verdadeiro gol de placa do governo Lula, numa data
histórica para o Brasil, em que o País atinge a universalização do
programa de renda, muitas vezes a única fonte para a família fazer a
sagrada refeição, as chamadas três refeições diárias, compromisso do
Presidente Lula no discurso de posse.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado André Quintão,
reitero o respeito e a admiração por V. Exa. Comungamos com o
sentimento de ser fundamental um compromisso dos governos no
saneamento da pobreza, na recuperação do ser humano, na inclusão
social, na transformação do País por meio de um processo em que o
ser humano seja tratado com dignidade.

Acudir aquele que tem fome não é novidade. Os programas podem
ter nomes diferentes. Já tínhamos similares no governo anterior por
meio de cesta-alimentação, vale-gás e bolsa-escola, um cadastro
nacional das pessoas que realmente precisam ser assistidas em
situação emergencial.

Coloquei-me prontamente à frente do microfone porque espero
contribuir com V. Exa., desenvolvendo o raciocínio num caminho mais
apropriado. Discordo de suas palavras: o Presidente Lula veio
comemorar. Não há o que comemorar num País onde 40 milhões de
pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O governo quer
comemorar, vangloriar-se de uma meta que já vinha sendo buscada,
como se tratar dos pobres com dinheiro público, redistribuindo renda,
fosse novidade. Como já disse, isso já era feito com o salário-família,
o seguro-desemprego e outros programas.

E duro ver isso se transformar em campanha política eleitoral.
Antigamente, Deputado André Quintão, os coronéis compravam os
votos de marmita. Agora, são programas de natureza social. Essa
demagogia precisa acabar no Brasil. O Presidente não veio a Belo
Horizonte e a Contagem para trabalhar. Veio para fazer comício em
cima da pobreza, da miséria, usando-as como a grande bandeira da
reeleição. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro.
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E preciso refletir sobre isso. São necessários programas de -

inclusão social. O Programa Bolsa-Família não se iniciou agora. E
necessário que se respeite a dignidade do cidadão de Contagem e de
todo lugar onde carecem de ajuda do governo. Mas que isso não seja
transformado em captação de votos nem em palanque eleitoral, pois
isso seria uma vergonha para o País, e não motivo de comemoração.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Domingos Sávio,
político que respeito muito. Gostaria que V. Exa. perguntasse às 5 mil
famílias de Contagem que receberão o Bolsa-Família a partir de hoje,
se entendem que o Presidente Lula foi fazer demagogia ou anunciar a
expansão e o cumprimento de uma meta fundamental - atendimento
de 44 milhões de pessoas pobres do nosso país, com redução de
desigualdade. V. Exa., que é bem informado, sabe que o IBGE
apontou, em 2004, uma redução de 8,3% no nível de desigualdade,
ou seja, 3 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza.

O Bolsa-Família é um programa novo que unificou as migalhas do
governo anterior. Não trocou só de nome. O governo Fernando
Henrique tinha a 'bolsa-esmola", de R$15,00; um vale-gás, de R$7,50.
O Bolsa-Família, hoje, concede até R$95,00 a algumas famílias. V.
Exa. sabe que R$95,00 ajudam muito uma família pobre.

Concedo aparte ao Deputado Roberto Carvalho, presente ao
belíssimo ato de cidadania e de afirmação do compromisso e da
palavra empenhada.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Caro amigo André
Quintão, faço minhas as suas palavras. O nosso querido e brilhante
Deputado Domingos Sávio ainda não viu o que está acontecendo no
Brasil. Ele se acostumou com os tempos de Fernando Henrique, onde
os pobres eram renegados a terceiro plano. O salário mínimo era um
dos piores da história do Brasil, e hoje vale US$150,00. Estamos
resgatando a dívida social de 500 anos, da qual só se ouvia falar;
pobre era figura de linguagem na época das campanhas. Hoje, o
Bolsa-Família é um programa de resgate da cidadania. E não apenas
esse programa resgata a cidadania. As crianças estão nas escolas, e
as Prefeituras que o PT administra, além de oferecerem o Bolsa-
Família, preparam as famílias para a cidadania, capacitando as mães
e os pais para ingressarem no mercado de trabalho.

A cidadania está sendo resgatada pelo governo Lula. Quem

- _



1331
acompanhou Fernando Henrique não pode entender isso. Ali está
o Presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas,
Deputado Célio Moreira. Essa Comissão levantou a questão do
Viaduto das Almas e levou o assunto ao Presidente Lula. Durante 30
anos, esse local só significou morte. Mas o Presidente já autorizou o
início das obras em julho, mais um gol de placa do nosso governo
Lula. Parabéns, André! Parabéns, Lula! Parabéns, Brasil, que tem um
governo que não faz discurso, mas que faz acontecer onde deveria,
no meio dos pobres, resgatando a cidadania e a dignidade do povo
brasileiro.

O Deputado André Quintão - Lembro, Deputado Roberto Carvalho,
que estava presente também o Prefeito Fernando Pimentel. Belo
Horizonte é uma das cidades onde o programa Bolsa-Família é mais
bem-executado, coordenado por nossa amiga Márcia Teixeira. Os
governos petistas já realizavam esse programa em Belo Horizonte,
graças a um projeto de lei do então Vereador Rogério Correia,
sancionado pelo então Prefeito Patrus Ananias.

Esses programas sociais já compõem o ideário do nosso Partido dos
Trabalhadores, que defende a continuação e a expansão do Bolsa-
Família, evidentemente com o papel fundamental desempenhado
pelos Municípios, para que as famílias, assim como em Belo
Horizonte, busquem alternativas de geração de emprego, de trabalho
e de renda.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentá-lo,
nobre companheiro Deputado André Quintão, pelo seu
pronunciamento. Estiveram hoje com o Presidente Lula três Ministros
de Minas Gerais: Patrus Ananias, nosso grande companheiro do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Dulci e
Walfrido dos Mares Guia. O Presidente vem confirmar o seu apreço
ao nosso Estado. O governo federal tem investido em Minas Gerais, o
que não aconteceu em anos anteriores, porque ele respeita os
Governadores e os Prefeitos, independentemente do partido.

Estiveram presentes também nossa grande amiga Marília Campos,
Prefeita de Contagem, Fernando Pimentel, Prefeito de Belo Horizonte,
entre outras autoridades. E o Lula anunciou que, a partir de agora, a
prioridade será a educação. Ele já fez muito pela educação e fará
muito mais.
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O Bolsa-Família é o maior programa de distribuição de renda do

mundo. Não podemos permitir que algumas pessoas desmereçam o
Presidente Lula, porque estão desmerecendo não só o Presidente,
mas também Minas Gerais, que merece a presença do Presidente
Lula e de toda a sua equipe. Obrigada.

O Deputado André Quintão - Não polemizarei com o Deputado que
me antecedeu, que respeito muito, mas, sinceramente, querer
desgastar o Presidente Lula, colocando-o contra o nosso artilheiro
Ronaldo, é falta de argumento político, só pode ser. Distorcem o que o
Presidente Lula disse, O Presidente é um apaixonado pelo futebol, um
amante do futebol, valoriza esse esporte e o acompanha desde
sempre, assim como o Governador Aécio Neves. Não considero
demagogia o Governador ir ao campo, demonstrar sua paixão por um
clube e receber jogadores. E natural, ele é um desportista, assim
como o Presidente Lula também o é. Querer desgastar a imagem do
Presidente distorcendo o que ele disse sobre o Ronaldo, um grande
atleta que todos defendemos, é sinal de desespero político daqueles
que, em Minas Gerais, possuem uma grande distância em relação à
aceitação do Presidente Lula. Como disse a Deputada Maria Tereza
Lara, nunca um governo investiu tanto em Minas Gerais como o atual.

Deputado Célio Moreira, só o Ministro Patrus, por meio do Ministério,
aplica mais de R$2.000.000.000,00 em Minas Gerais.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Agradeço o aparte ao nobre
Deputado André Quintão. Gostaria de ter também uma outra boa
notícia, Deputado. Nós lutamos muito pelo metrô de Belo Horizonte,
pelo ramal Calafate-Barreiro. Até hoje não foi liberado recurso algum
para esse transporte de massa, que é mais barato e mais rápido. E o
Presidente Lula assumiu esse compromisso. Seria bom trazer essa
notícia, que não sei se V. Exa. traz. A população do Barreiro, estimada
em 450 mil pessoas, com um universo de 192 mil eleitores, vem há 23
anos lutando e batalhando por isso. E V. Exa. sabe que, mesmo no
conta-gotas, alguma coisa saía do governo federal anterior. E nesse
governo não foi liberado nada, Deputado André Quintão, para a linha
do metrô Calafate-Barreiro.

Gostaria de contar com o apoio de V. Exa. e com o prestígio que
tem junto à Presidência da República e aos Ministros, O Ministro
Patrus Ananias é Deputado Federal majoritário daquela região e não
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fez nada para o Barreiro até o momento. Então, gostaria de contar
com seu apoio, para levar ao Barreiro esse transporte rápido e barato,
que há 23 anos - parece que colocaram uma caveira de burro - é
aguardado e não sai.

Gostaria de contar com o prestígio de V. Exa., inclusive em relação
ao nosso Ministro Patrus Ananias, pelo qual tenho grande respeito.
Trata-se de um excelente político, que está ajudando muito o governo
federal. Mas a nossa região está esquecida. Peço a V. Exa. que nos
dê essa ajuda. Em Belo Horizonte, ainda não foi concluída nem a
Linha 1, que liga Eldorado a Venda Nova. Lutamos desde Vereadores,
na Câmara Municipal, e agora, nesta Casa, na Comissão de
Transporte. Fizemos apelo ao Ministro das Cidades e instituímos uma
Comissão Especial do Metrô. Entretanto, até o momento, não tivemos
resposta. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Concluindo, queria demonstrar total
solidariedade, Deputado Célio Moreira. Além de sermos muito bem
votados na região do Barreiro, temos compromisso com essa
importante região, que possui vocação libertária, de organização
popular. Ali há milhares de famílias sendo atendidas pelo Programa
Bolsa-Família, conduzido pelo Ministro Patrus Ananias, que está
fazendo um trabalho social como nunca foi feito no Brasil. Aliás, o
programa prioriza as famílias pobres de todas as cidades, de todos os
Estados.

Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria de parabenizar o governo
Lula, o Ministro Patrus, bem como a Prefeitura de Contagem, tão bem
dirigida por nossa amiga Marília Campos, e a Prefeitura de Belo
Horizonte, dirigida pelo Prefeito Pimentel, que hoje deram a
demonstração de que, quando as Prefeituras trabalham seriamente e
caminham juntas, os programas sociais têm maior efetividade.

Que bom que atingimos a meta de atendimento às famílias pobres.
Mas temos de sonhar mais alto, o que exige programas sociais cada
vez mais consistentes, consolidados e com a participação de todos os
Municípios. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Deputado Rogério

Correia, que preside esta reunião, Deputadas, Deputados, povo de
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Minas Gerais, TV Assembléia, imprensa. Quero abordar dois
temas. Em relação ao anúncio feito pelo Deputado André Quintão,
tenho a certeza de que essa conquista traz alegria a milhares de
famílias, alegria especial ao Bloco PT-PCdoB e a todos os Deputadas
que participaram do anúncio, feito em Contagem, do atendimento de
11.100.000 famílias. O Deputado Adelmo Carneiro Leão também
esteve lá. Esse anúncio é importante, pois se trata de uma meta
cumprida pelo Presidente Lula. Entre as diversas metas do programa
do governo apresentadas ao País, várias foram cumpridas, como na
área de educação, de saúde e de agricultura. No entanto, nem tudo
ainda foi feito; há muito o que fazer, sabemos disso. Mas uma meta foi
estabelecida pelo Presidente Lula: ver a maioria da população
brasileira, que estava à margem da política do Estado, tendo o direito
de se alimentar três vezes ao dia, como uma parte significativa dos
brasileiros. O Programa Bolsa-Família integra-se às políticas do Fome
Zero, contribuindo decisivamente para a alimentação de milhões de
famílias. Hoje tivemos um exemplo claro disso.

Ouvimos uma das mães que lá estavam dizer que, em sua casa,
não melhorou apenas a alimentação. Agora, eles podem comprar um
sapato, um tênis, para que seus filhos possam freqüentar a escola, ir a
um posto de saúde e receber vacina. Estamo-nos referindo à
possibilidade de milhares de brasileiros terem uma vida mais digna e
exercerem sua cidadania.

Deputado Domingos Sávio, hoje são atendidas mais de 40 milhões
de pessoas; em Minas Gerais, mais de 1 milhão de famílias; em
Contagem, 22 mil famílias. Trata-se de um programa de inclusão
social, aliás, o maior programa de transferência de renda do mundo. O
Brasil dá um exemplo de contribuição para a erradicação da fome e do
trabalho infantil. As políticas de assistência social, por meio do
Sistema único de Assistência Social, possibilitam que o povo
brasileiro tenha, de fato, dignidade.

E claro que não queremos apenas o Programa Bolsa-Família.
Compreendemos, temos consciência disso. Somados ao programa de
transferência de renda, há diversas políticas complementares. Refiro-
me à geração de trabalho e renda, à compra direta da agricultura
familiar, aos programas de inclusão produtiva, que são, no nosso
entender, as portas de saída para a maioria das famílias. Todavia,
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devem ter o direito básico à alimentação para se colocarem de pé,
emanciparem-se, autopromoverem-se, e, assim, caminharem com
suas próprias pernas. São necessárias políticas que garantam esses
direitos básicos.

Sinto-me feliz por ter participado, durante um ano, do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde trabalhei com o
Ministro Patrus Ananias, com quem compartilhei a experiência em
políticas de assistência, de segurança alimentar e no Programa Bolsa-
Família para Minas e para o Brasil. Fiquei emocionada, por Minas
Gerais ter sido escolhida para fazer o anúncio da meta de 11.100.000
famílias.

As famílias beneficiadas de Contagem, de Minas e do Brasil têm o
que comemorar. Essa emoção é de todos nós, deve ser também de
todas as famílias de Divinópolis, bem como de todos os Municípios
mineiros. O Presidente Lula quer erradicar a fome em todos os
Municípios mineiros e brasileiros. Colocamos o combate à fome como
uma política de Estado, que deverá ultrapassar governos. Assim
sendo, do ponto de vista da erradicação da fome, haverá uma
continuação.

Quanto a esse aspecto, registro que estamos trabalhando com uma
política de inclusão social. Nosso objetivo é integrar as políticas de
saúde, de assistência social e de educação às de geração de trabalho
e renda. Nesse caso, as políticas públicas de trabalho somam-se às
políticas sociais em geral, dando um novo rosto social ao Brasil, a fim
de que, de fato, possamos viabilizar a cidadania para mais de 50
milhões de brasileiros. Essa é uma meta que temos, entre tantas
outras.

No segundo mandato, queremos avançar, alcançar a perspectiva
positiva que traçamos. Queremos que os recursos aumentem, tendo
em vista a política do Bolsa-Família e as demais políticas sociais
integradas do nosso país e, especialmente, de Minas Gerais. Para
nós, o Programa Bolsa-Família, que hoje conta com o reconhecimento
da população brasileira - somado a outras políticas, entre elas a de
redução do preço da cesta básica, a elevação real do salário mínimo,
os acertos na agricultura familiar e, principalmente, os programas de
geração de trabalho e renda - representa os esforços do governo do
Presidente Lula e do Ministro Patrus Ananias.
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Ressalto que o Ministro Patrus, entre outros aspectos, conduziu

bem e com muita transparência o Ministério. Ademais, contribuiu com
o controle social, que hoje é feito pelo Ministério Público e pelos
Conselhos Municipais de Assistência Social da Criança e do
Adolescente. Para que a política do Bolsa-Família tenha êxito, faz-se
uma fiscalização, um acompanhamento. Além disso, a sociedade
mantém um controle, a fim de que os beneficiados sejam as famílias
que verdadeiramente precisam. Por isso, afirmo que o programa está
dando certo. Como resultado, temos o reconhecimento da população
brasileira em relação às políticas sociais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
primeiramente, concordo com V. Exa. O trabalho de uma política de
erradicação da miséria, de natureza social, deve ultrapassar os
governos: E, mais do que isso, deve ultrapassar os partidos políticos,
até porque é um compromisso cristão, da nossa formação.

Nunca ouvi ninguém dizer que o governo não deveria assistir os
mais pobres. Não se trata disso. E preciso expor os fatos claramente.
Deputada Elisa Costa, alertei o Deputado André Quintão, que
antecedeu V. Exa., de que era preciso tomar certo cuidado com o uso
das palavras na comemoração de determinado número de famílias
que estavam sendo assistidas por esse programa.

Alertamos que precisamos, sim, assistir as pessoas, mas não usá-
las politicamente. O Deputado me respondeu dizendo que, no
programa do governo anterior, havia o "vale-esmola", de R$15,00,
mas que hoje chega a R$90,00. O Deputado André Quintão e V. Exa.
são Deputados por quem tenho muita estima, mas não se pode fazer
uso político dessa questão.

Não se trata de paixão partidária, mas seguindo a linha de V. Exa., a
erradicação da miséria e os programas sociais não podem ficar presos
a uma questão de governo ou de partido. E algo que deve ser feito,
porque envolve dinheiro do povo, e não dinheiro de quem está
momentaneamente no Palácio do Planalto. A verdade precisa
prevalecer nos debates democráticos.

No governo anterior, havia a Bolsa-Escola, R$ -15,00 por aluno, por
filho, por cidadão. Não era esmola. Trabalhei na Conab e
simultaneamente havia o vale-alimentação e o vale-gás, cujas
distribuições acompanhei a milhões de famílias. Naquela época, já
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havia famílias que recebiam mais de R$90,00 de redistribuição de
renda.

O governo anterior não fez esse uso político eleitoral. Condeno essa
prática. O Presidente da República, em véspera de campanha, larga o
trabalho em Brasília, chama toda a imprensa e percorre o resto do
País para ficar o tempo todo em cima de palanque dizendo que está
ajudando os pobres. O governo está usando o pobre como cabo
eleitoral.

E preciso dar um basta a essa situação com um gesto, aí sim, de
respeito à cidadania. Hoje, nós, do PSDB, temos de lembrar daqueles
programas. Naquela época, não usamos eleitoralmente aqueles
programas dos vales. E nem o quero fazer. Lembro que esses
programas já existiam, e não eram esmolas. Era um tratamento digno
ao cidadão. E precisam continuar existindo, mas não devem ser
usados eleitoralmente. Muito obrigado, Deputada Elisa.

A Deputada Elisa Costa - Complementaria essa discussão dizendo
que esse projeto é nacional. Alerto o Deputado Domingos Sávio de
que alguns dos programas citados, como o vale-gás e o vale-
alimentação surgiram no governo Fernando Henrique Cardoso, em
2002, ano eleitoral.

O grande mérito e a sensibilidade do Presidente Lula, a partir de
2003, foi uma avaliação dos programas sociais existentes, ampliá-los,
reuni-los em um único programa e universalizar o atendimento, tudo
com o objetivo de aumentar os valores. Os cadastros que haviam sido
feitos eleitoralmente no governo anterior foram acertados.

Ao longo desses anos, ainda trabalhamos para recuperar alguns
programas que haviam sido feitos dessa maneira. O grande mérito foi
transformar o Programa Bolsa-Família, pensando na família, em um
programa abrangente, reunindo cinco programas: o Vale-Gás, o
Bolsa-Escola, o Cartão-Alimentação, etc., para se fazer um programa
de transferência de renda como o Bolsa-Família.

Acertou, pois regularizou a maioria dos cadastros, ampliou o
atendimento, aumentou o valor, e há rigoroso controle social sobre o
Bolsa-Família. Portanto são muitos os acertos. Esses recursos são um
investimento. O Presidente Lula, Presidente dos mais pobres, afirmou
que acredita nesse programa e principalmente nas políticas
transversais que contribuem para a emancipação das nossas famílias
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e da nossa população.

Registro a nossa solidariedade com o Deputado Rogério Correia e
com os servidores da Copasa em relação à recomposição salarial.
Participamos da manifestação dos servidores e realizamos audiência
pública para debater o projeto que se encontra nesta Casa que versa
sobre a criação de quatro subsidiárias da Copasa. Como empresa
estatal, empresa pública, a Copasa deve prestar serviço digno à
população de Minas Gerais e adotar uma política social, o
saneamento.

Os trabalhadores voltarão para dar continuação à discussão na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Queremos uma
tarifa justa. A Copasa reduziu os 110m' para 6m3 e aumentou o valor
dessa tarifa. Não queremos que haja prejuízo para as regiões de
Minas Gerais nem redução do salário dos servidores da Copasa, que
deve prestar um serviço de qualidade.

Portanto daremos continuação ao debate iniciado hoje. Registro o
nosso comprometimento com a luta dos trabalhadores da Copasa pela
recomposição salarial, pela garantia do direito ao salário, ao emprego
e à não-redução do salário em função da criação de quatro
subsidiárias da Copasa no Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Cumprimento os Deputados

e o público presente nas galerias, como o Sr. Diego, líder estudantil de
Pirapora; e o Sr. William Laranjeiras, de Buritizeiro, cujo pai é um dos
maiores líderes em defesa dos trabalhadores rurais e Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro, um dos Municípios
de maior extensão rural do Estado de Minas Gerais. Muitas pessoas
sofrem com as desigualdades sociais, principalmente em relação às
escolas e à distância, para fazer escoar a produção.

Apresento um projeto de lei que colabora com os pequenos
produtores rurais, que tem um grande alcance social e que altera a Lei
& 6.763, de 26/12/75, reduzindo de 18% para 0% a alíquota de ICMS
sobre o serviço de energia elétrica rural. Os produtores rurais de todo
o País estão se mobilizando e cobrando do governo federal medidas
na agricultura. Acreditamos na categoria e sabemos como é
importante valorizar a agricultura para impulsionar o desenvolvimento
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do País, investir em infra-estrutura e em estradas para fazer
escoar a produção.

Preocupamo-nos com os pequenos agricultores e produtores da
agricultura familiar, que devem pressionar o governo federal, que, por
sua vez, teve sensibilidade e assinou um pacote de medidas
favorecendo a categoria. Não vimos nenhuma sinalização de boa-
vontade por pai-te do governo estadual com vistas a ajudar os
produtores rurais.

Apresentamos esse projeto de grande alcance social, que reduz o
ICMS de 18% para 0% sobre a energia elétrica para todos os
produtores rurais do Estado de Minas Gerais. Sabemos quanto a
energia é importante para o resfriamento do leite e o desenvolvimento
da agricultura. Os valores nas contas de energia elétrica são
altíssimos, mas a Cemig não perderá nada, já que teve um lucro
fabuloso, em torno de R$2.000.000.000,00. As contas subiram muito,
muito além do índice inflacionário. A população já não agüenta.
Existem contradições. Minas é um dos Estados em que a conta de
energia elétrica é das mais caras do Brasil.

Os servidores da Copasa estão aqui reivindicando melhores
condições de trabalho e recomposição de perdas salariais. Ao mesmo
tempo que temos uma das tarifas de energia e água mais cara do
País, os servidores são mal-remunerados. Isso ocorre também na
educação e em outras áreas. Empresas estatais como a Cemig e a
Copasa têm lucros fabulosos, mas, infelizmente, não valorizam seus
servidores.

O pacote que o governo federal assinou, muito justo, foi fruto da
conquista e da mobilização da categoria. Agora, infelizmente, o
governo do Estado não mexeu uma palha, um dedo, para, de certa
forma, facilitar e contribuir para o desenvolvimento no campo.

Apresentamos esse projeto que, tenho certeza, terá o apoio de
todos os Deputados desta Casa. O art. 12 da Lei n 9 6.763, de
26/12/75, passa a vigorar acrescido do § 36, com a seguinte redação:

36 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições
previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a
alíquota de ICMS nas operações internas com energia elétrica
destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores
rurais".
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Esse projeto visa a autorizar o Poder Executivo a reduzir a

alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incide
sobre a energia elétrica destinada às atividades produtivas
desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18% para 0%. Conforme
nossa proposta, incluir-se-á o § 36 no art. 12 da Lei n2 6.763, de 1975,
que trata das aliquotas de ICMS, autorizando o Executivo a promover
a referida redução. Tal proposição foi motivada por pedidos de apoio
de diversos produtores rurais de todo o Estado de Minas Gerais, que
enfrentam uma das maiores crises do setor agropecuário no Brasil.
Além disso, os sucessivos aumentos na tarifa de energia elétrica -
percentuais médios de 23,88%, em 2005, e 6,7%, em 2006 - justificam
a adoção de tal medida. Então, foram mais de 30% de aumento de
2005 a 2006, não tendo a inflação alcançado esse patamar. O valor
do ICMS cobrado no Estado é o maior do País. Apresentamos, aliás,
outro projeto que está tramitando nesta Casa, com o objetivo de
diminuir o ICMS sobre a energia elétrica para todos os contribuintes
do Estado. Uma vez que a Assembléia Legislativa não possui
competência para alterar a tarifa de energia elétrica cobrada pela
Cemig, resta a opção de defender os consumidores de Minas com a
redução do tributo que incide sobre ela, o ICMS. Apresentamos esse
projeto e esperamos que a Comissão de Constituição e Justiça dê um
parecer favorável e não venha com uma discussão apenas técnica, de
forma a afirmar que a proposta não é constitucional. O projeto é
constitucional e legal.

Por meio da internet, podemos conseguir projetos aprovados
visando à diminuição do ICMS da energia elétrica em vários Estados
da Federação. Espero que, de fato, a Comissão de Constituição e
Justiça da Assembléia Legislativa defenda os interesses dos
contribuintes do Estado e dê parecer favorável à legalidade,
juridicidade e aprovação desse projeto, que realmente é de grande
alcance social e vem ao encontro das necessidades do setor
agropecuário de Minas Gerais.

Por fim, é fundamental considerar que não se poderá falar em perda
de receita, pois o aumento da tarifa aplicada neste ano propiciará
grande acréscimo à arrecadação de ICMS. Isso é muito importante
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para analisar a constitucional idade do projeto. Quanto maior a
tarifa, maior o valor da base de cálculo de imposto incidente e pago
pelos consumidores, que chega a mais de 40%. Logo, o cidadão paga
mais de 40% só de ICMS de energia elétrica para o governo do
Estado. Ademais, a redução da alíquota será um incentivo aos
produtores rurais do Estado, que poderão aumentar os seus
investimentos em face da redução dos custos operacionais, gerando
emprego e renda e aumentando a produção e, via de regra, a
arrecadação do ICMS do setor agropecuário. O projeto é muito
importante.

Certamente os Deputados da Casa não estarão contra essa medida.
Espero que o Governador tenha sensibilidade e que a maioria dos
Deputados garanta a autonomia do Poder Legislativo e faça gestões
para esse projeto ser aprovado o mais rápido possível. Se não tiver
prosseguimento, volto a citar aquela velha frase: "As vezes, o poder
público e o parlamento só funcionam na pressão, como feijão".
Portanto, é muito importante que todos os sindicatos dos
trabalhadores e produtores rurais, as cooperativas e os pequenos
agricultores se unam e façam gestões junto aos Deputados desta
Casa, às Comissões e ao governo do Estado para que aprovemos
rapidamente esse projeto, que reduz a alíquota de ICMS sobre
serviços de energia elétrica rural de 18% para 0%.

Aproveito a oportunidade para dizer que, na Câmara Municipal de
Uberlândia, participamos de reunião com o Presidente da Comissão
de Educação dessa Câmara, com os Vereadores Elismar Prado e
Carlito Cordeiro, para tratar da divulgação do resultado do processo
seletivo de julho de 2006 na Universidade Federal de Uberlândia -
UFU. Haverá um intervalo de 70 dias entre a data da realização das
provas da segunda fase e a divulgação do resultado. Solicitamos que
o resultado saia o mais rápido possível. Isso está prejudicando os
estudantes. Nesta Casa, apresentamos um requerimento formulado
ao Reitor da UFU para que este tenha bom-senso e os alunos não
fiquem prejudicados. Depois da data da realização das provas, os
alunos terão um intervalo de 70 dias para obterem a divulgação dos
resultados. Isso os prejudicará.

Gostaria de tratar de outro tópico referente ao parcelamento do
IPVA. A partir de 15 de julho, todo cidadão que estiver em atraso com
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o IPVA, com dívidas com o governo do Estado, poderá parcelá-lo
em até 12 vezes. Foi mais de um ano e meio de luta, mas, até que
enfim, o projeto foi aprovado. No final do ano, conseguimos aprovar
uma emenda ao projeto. Depois entramos com uma ação no
Ministério Público quanto às cobranças de janeiro, fevereiro, março e
abril. Agora o governo do Estado assinou o decreto. A partir de 15 de
julho, o cidadão já poderá parcelar o IPVA em até 12 vezes. Quem
quiser maiores informações é só procurar a Receita Fazendária e
solicitar, por meio da Internet, o formulário para o parcelamento do
IPVA, que beneficiará quase 900 milhões de proprietários de veículos
em todo o Estado. Aliás, Minas Gerais poderá aumentar a
arrecadação, somente com o IPVA, em aproximadamente
R$300.000.000,00.

São projetos muito importantes. Aliás, já denunciamos os aumentos
abusivos do IPVA, cujo parcelamento conseguimos garantir às
pessoas que estão em atraso. Então, a partir do dia 15 de julho; o
cidadão que estiver inscrito em dívida ativa poderá solicitar o
parcelamento à advocacia fazendária regional do seu Município.

Continuaremos mobilizados. Neste final de semana, participaremos
de encontro com o Sind-UTE em Janaúba e Montes Claros, a fim de
discutir a educação no Estado de Minas Gerais e, principalmente, a
falta de valorização dos profissionais dessa área.

Fizemos uma tabela comparativa dos valores recebidos pelos
servidores da educação do País inteiro, mencionando o salário-base
de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e de Goiânia. Nesse
mapeamento, verificamos que o Estado de Minas Gerais é um dos
que pior remunera os servidores da educação. Com as lideranças do
Norte de Minas, participaremos deste debate.

E fundamental a mobilização dos movimentos organizados, do Sind-
UTE e dos professores. Além disso, é fundamental que estudantes e
pais de alunos entrem também nessa luta.

Já está impregnada na imprensa a idéia de que servidor público é
marajá, que ganha muito bem. Em todas as mobilizações dos
servidores, a imprensa não mostra a realidade, a situação de penúria
em que vivem no Estado de Minas. Esses servidores não têm
atendimento médico; às vezes, têm direito à aposentadoria, mas não o
conseguem, sem falar nos salários baixíssimos. Aliás, o salário-base
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do professor de 1 2 a 4 2 séries continua abaixo do salário mínimo.

Portanto, apenas a partir de grande mobilização em todo Estado,
poderemos sonhar com a transformação da realidade da educação. A
mudança começa primeiro com a valorização dos servidores dessa e
de outras áreas. Vejam o caso dos servidores da segurança pública.
Infelizmente, o governo não reconhece o auxílio-periculosidade,
embora esteja previsto nas Constituições Estadual  Federal, e não o
paga aos policiais civis, militares e Agentes Penitenciários. E esse é
um direito já adquirido por essa categoria.

E importante que os estudantes tenham conhecimento de quanto
ganha um professor e da péssima condição dos prédios públicos.

Sr. Presidente, mais uma vez, solicito o apoio de todos os
Deputados desta Casa para aprovação do nosso projeto que reduz o
valor da alíquota do ICMS sobre o serviço de energia elétrica rural, de
18% para 0%. Esperamos votá-lo o mais rápido possível.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Verificando, Sr. Presidente, que não há

mais quórum, solicito o encerramento da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 30 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4 9 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 28/6/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 1? Fase: Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; questão de
ordem - Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Luiz Humberto Carneiro; aprovação; verificação de votação;
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inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para votação; questões de ordem -
Encerramento.

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

Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Comes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Eibe Brandão - Elisa Costa - Fahim Sawan - George Hilton - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Oiívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 20h6min, 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 Paulo Cesar, 2 9-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado

convocação, a
1 1 Fase, com a

Luiz Humberto

____-
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Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei n Q 2.953/2006 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item Vil do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber a matéria

de que trata o Projeto de Lei n 2 2.953/2006.
O Sr. Presidente - O Projeto de Lei n 9 2.953/2006 autoriza o Poder

Executivo a destinar recursos adicionais para a implantação da Usina
Hidrelétrica de Irapé.

• Deputado João Leite - Muito bem. A comissão perdeu o prazo?
• Sr. Presidente - Exatamente.
• Deputado João Leite - Obrigado.
• Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei n 2 3.139/2006 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto
de Lei n2 3.068/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas12 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, há matérias importantes a
serem votadas. Por isso solicito a V. Exa. recomposição de quórum.

0 Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra o Sr. Secretário para
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proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não há

quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a matéria que devemos
votar, de acordo com a ordem dos trabalhos, é a Proposta de Emenda
à Constituição flQ 89/2005. Com os 26 Deputados que estavam
presentes no Plenário, não é possível o quórum para votar essa
matéria.

Conforme prevê o Regimento Interno, peço que V. Exa. suspenda a
reunião, porque acreditamos que muitos Deputados estão se
encaminhando para o Plenário, para fazermos a recomposição e
podermos votar a PEC que está em primeiro lugar.

Caso contrário, Sr. Presidente, se V. Exa. não suspender a reunião -
e temos em Plenário apenas 16 Deputados -, nem para discutir há
quórum. Então, ou V. Exa. suspende os trabalhos para a
recomposição ou encerra a reunião de plano, porque não há quórum
para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Wehton Prado - Sr. Presidente, se V. Exa. me permite,
gostaria de fazer um informe urgente de uma atrocidade que
aconteceu ontem na cidade de Ibirité. Um estudante foi preso na
escola, vítima de perseguição política. Há semanas, eu já tinha
denunciado esse fato desta tribuna. O rapaz tinha participado de um
movimento legítimo pelo direito de os estudantes pagarem a metade
do preço da passagem cobrada pelo transporte coletivo.

O Sr. Presidente - Deputado, gostaria que dissesse qual a questão
de ordem a ser levantada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de levantar
uma questão de ordem informativa. Trata-se de uma questão urgente
e relevante, que diz respeito à cidade de lbirité.

O Sr. Presidente - A Presidência, por liberalidade, concedeu-lhe à
palavra, pela ordem, embora tivesse de encerrar a reunião. Caso não
haja uma questão de ordem a ser levantada, esta Presidência
encerrará a reunião, para que não seja cometida uma injustiça com os
demais colegas. Gostaria que citasse a questão de ordem a ser
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levantada. Caso não haja, esta Presidência pede a compreensão
de V. Exa., porque terá de atender a uma questão levantada pelo
ilustre Deputado Miguel Martini, para que a reunião seja suspensa, ou
uma nova chamada seja feita, ou a reunião seja encerrada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, amanhã, tratarei dessa
questão que diz respeito aos direitos humanos, ou seja, à liberdade de
organização dos estudantes, porque isso que aconteceu com esse
rapaz de lbirité não pode ser permitido. Denunciaremos o caso e
também esses policiais.

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 29, 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 312 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 44 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15? LEGISLATURA, EM 29/6/2006

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: Ata - 22 Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Luiz Humberto Carneiro; renovação da votação;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

Faria - Elmiro Nascimento - Agostinho Patrús - André Quintão - Biel
Rocha - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Edson Rezende - Fahim Sawan - George Hilton - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca
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Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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.

1a Parte
Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 32-Secretário, nas funções de
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1 Parte da reunião, em sua 1 Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, em que solicita tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei n2 3.068/2006. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 9 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para recomposição de quórum, porque temos matéria
importante a ser votada.

0 Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário
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para que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Elmiro Nascimento) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS CENTROS DE CONVENÇÕES, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EM

6/6/2006
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Biel Rocha e Dinis Pinheiro (substituindo este ao
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BPSP), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Piau. 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 com a Sra. Maria Elvira Sales Ferreira,
Secretária de Estado de Turismo, e com o Sr. João Alberto Pratini de
Moraes, Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Codemig, um
modelo de gestão dos Centros de Convenções, Feiras e Exposições
em construção no Estado, em especial o Conex de Juiz de Fora, e
comunica que os convidados não puderam comparecer. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Biel Rocha e Sebastião Helvécio, em
que solicitam sejam convidados a participar de reunião para debater
assuntos relativos aos trabalhos desta Comissão a Sra. Erica
Drumond e o Sr. Marco Antônio Menezes Coelho Silva,
respectivamente, do Convention Bureau de Belo Horizonte e Juiz de
Fora, bem como o Diretor-Geral do DNIT; e em que solicitam seja
prorrogado por mais trinta dias o prazo de funcionamento dos
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trabalhos desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Sebastião Helvécio, Presidente: João Leite - Biel Rocha.
ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 0 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19
LEGISLATURA, EM 7/6/2006

As 9h15min, comparece no auditório do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Grão-Mogol o Deputado Durval Angelo,
membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Jésus Lima. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos Deputados presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, a ocupação do Parque
Estadual de Grão-Mogol e os conflitos agrários na região e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Geraldo
Thadeu, Deputado Federal; Murilo de Campos Valadares, Secretário
Municipal de Políticas Urbanas; e Lindon Carlos Resende da Cruz,
Prefeito Municipal de Nova Ponte, publicados no "Diário do
Legislativo" de 19/6/2006; Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de
Gabinete da Polícia Civil do Estado, e Sérgio Márcio Costa Ribeiro,
Diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado,
publicados no "Diário do Legislativo" de 3/6/2006. A Presidência
interrompe a 1 0 Pane da reunião para ouvir os Srs. Lúcio Moreira
Costa, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grão-
Mogol; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter; Vili Pinheiro
Tomichi, Consultor Técnico do IEF, representando o Sr. Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF; Antônio Messias, Vereador
à Câmara Municipal de Grão-Mogol; Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do CAO das
Promotorias de Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos
Agrários; e Alvimar Ribeiro dos Santos, representante da Comissão
Pastoral da Terra - CPT -; e a Sra. Clarissa Germana Pereira de
Queiroz, Vice-Presidente da Associação de AgroTurismo Rural e
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Ecológico da Região do Taquaril e Adjacências- Areta - Grão-
Mogol que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Durval Angelo, na condição de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2006.
Durval Angelo, Presidente - Jésus Lima - Rogério Correia.	-

ATA DA 1 
lã 

REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4 â SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/6/2006
As 10 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater os sérios
problemas enfrentados pela Fundação FAFILE, mantenedora da
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Carangola, cujos reflexos
atingem toda a comunidade dessa cidade. A Presidência interrompe a
1 Parte da reunião, para ouvir a Sra. Wânia Maria Guimarães
Lacerda, Diretora Pedagógica da Fafile, e os Srs. Fernando de Souza
Costa, Prefeito Municipal de Carangola; Francisco Cabral, Presidente
da Câmara Municipal de Carangola; Eduardo Santa Cecília, Assessor
Especial do Secretário, representando o Sr. Paulo Kléber Duarte
Pereira, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado de Minas Gerais; Marcos ArIê, Promotor de
Justiça de Carangola, representando Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Humberto
Rodrigues Gomes, Advogado- Geral Adjunto do Estado de Minas
Gerais, e Walter Costa, Procurador do Estado de Minas Gerais; Luiz
Carlos de Paula, Presidente do Diretório Acadêmico; Vidigal Andrade
Vieira, professor; Braz Antônio Corsensa, professor; Valtair Ramos
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Silva Júnior, aluno; Dejalma Antônio da Silva, Presidente da OAB
de Carangola; Rafael da Silva, Presidente e Advogado do Conselho
Fiscal, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, teceS
suas considerações iniciais e, 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, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos;

Sala das Comissões, 29 de junho de 2006.
Doutor Viana, Presidente - Weliton Prado - Manos Fernandes.

ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS EM 13/6/2006

Às 10h115min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado lraÀi
Barbosa, membro da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidenté,
Deputado Irani Barbosa, considera a ata por aprovada e a subscreve.
A Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação
do fomento e do financiamento na gestão dos resíduos sólidos e a
política nacional de recursos financeiros, as linhas de financiamento, o
mecanismo de desenvolvimento limpo e ICMS; e a discutir e votar
proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: fax do Sr. Marcos Barbosa Pinto, Chefe de Gabineté
da Presidência do BNDES, justificando a ausência do Sr. Damian
Fiocca, Presidente desse banco na reunião. A Presidência interrompe
a P Parte da reunião para ouvir a Sra. Nadja Limeira Araújo, Gerente
de Projetos da Área de Resíduos Sólidos da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental, e os Srs. Geraldo Luiz Bninati, Assessor da
Superintendência de Tributação, e Tarcísio de Castro Monteiro,
Assessor SCA da Secretaria de Fazenda; Alexandre José Pinheiro
Neto e José Rodolfo Batista, Analistas de Desenvolvimento, e a Sra.
Míriam Curi, Gerente do Departamento de Infraestrutuna e
Desenvolvimento Urbano do BDMG; o Sr. Plínio da Franca Figueiredo
Filho, Diretor da Câmara de Recursos Humanos da Federaminas; à
Sra. Maeli Estrela Borges, Consultora em resíduos sólidos e Vice-
Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
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Ambiental; os Srs. Santelmo Xavier Filho, Professor do Cefet-MG;
e Plínio da Franca Figueiredo Filho, Diretor da Câmara de Recursos
Humanos da Federaminas e Coordenador do Grupo Temático
Cidades Sustentáveis, 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 nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Célio Moreira, Presidente - Ricardo Duarte - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 62 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/6/2006
Às 11 h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Fusa

Costa (substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da
Liderança do Bloco PT/PCdoB) e os Deputados Fahim Sawan,
Antônio Júlio, Dilzon Meio e Domingos Sávio (substituindo, estes,
respectivamente, os Deputados Antônio Genaro e Dinis Pinheiro, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n
3.374/2006 (relator: Deputado Gustavo Valadares), que recebeu
parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Saia das Comissões, 28 de junho de 2006.
Fahim Sawan, Presidente - Sargento Rodrigues - Domingos Sávio -

José Henrique.	-	-	 -
ATA DA 149 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 42 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 21/6/2006
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Paulo Cesar e André Quintão
(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 André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou a
relatora citada a seguir: Projetos de Lei n2s 1.456/2004 e 2.792/2005
no 2 2 turno (relatora: Deputada Maria Olívia). Passa-se à 11 Fase da
22 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2
turno, do Projeto de Lei n 2 2.792/2005 (relatora: Deputada Maria
Olívia). Passa-se à 2? Fase da 22 Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n 2s 6.661, 6.668, 6.669
e 6.671/2006. 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.

Saia das Comissões, 28 de junho de 2006.
Maria Olivia, Presidente - Cecilia Ferramenta - Ricardo Duarte - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 179 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4? SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 28/6/2006

-__
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Às lohlsmin, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Domingos Sávio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro,
Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do BPSP) e Edson Rezende (substituindo a
Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Elbe Brandão e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no 'Diário do Legislativo" de
23/6/2006: ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão e dos Srs. Aguinaldo Mascarenhas Diniz,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, e
Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos Lei ns 2.69812005 (Deputado Domingos
Sávio); 2.774/2005 (José Henrique) e 3.01312006 (Deputada Elisa
Costa), no 22 turno, e 2.236/2005 (Dilzon Meio), no 1 2 turno. Passa-se

1 2 Fase da 2 Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2 Q turno, dos Projetos de Lei n2s
2.698/2005 (relator: Deputado Domingos Sávio); 2.912/2005 (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro) e 3.013/2006 (relator: Deputado
José Henrique, em virtude de redistribuição) na forma do vencido no
l Q turno; 2.744/2005 (relator: Deputado José Henrique) e 2.750/2005
(relator: Deputado Domingos Sávio). O Projeto de Lei n 2 3.280/2006,
no 29 turno, e o Projeto de Lei Complementar n 2 71/2005 e os Projetos
de Lei ns 3.068, 3.2004, 3.333 e 3.335/2006 são retirados da pauta
por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, na mesma data,
às 18 horas, para apreciação dos pareceres sobre o Projeto de Lei
Complementar flQ 71/2005 e os Projetos de Lei ns 3.068, 3.204, 3.333
e 3.335/2006, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Elisa Costa - Luiz Humberto

Carneiro - Sebastião Helvécio.
ATA DA Y REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19 LEGISLATURA, EM 28/6/2006

Às lOhsOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, José Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Edson
Rezende (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB) e Fahim Sawan (substituindo o
Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do Bloco
BPSP), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; os Deputados Fahim Sawan, Gustavo Valadares,
Edson Rezende (substituindo este ao Deputado Ricardo Duarte, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB ) e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da Comissão de Administração
Pública. Estão presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e
Laudelino Augusto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir convidados, para colher
subsídios para apreciação do Projeto de Lei n2 3.374/2006, do
Governador do Estado, e a discutir e votar proposições da Comissão.
A Presidência registra a presença dos Srs. Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes, Presidente; Marco Aurélio Vasconcelos,
Procurador-Geral; Juarez Panisset, Superintendente de Planejamento,
e Cláudio César Dotti, Eugênio de Lima e Silva e Elias Haddad,
Coordenador dos Projetos Estratégicos da Copasa-MG; José Maria
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dos Santos, Presidente do Sindágua, e Luiz Cláudio Simões,
Presidente da Federação dos Urbanistários de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
suas considerações iniciais. Registra-se a presença da Deputada
Fusa Costa. Logo após, a Presidência passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Fahim Sawam - José Henrique - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 4ê REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 28/6/2006

As 16h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Domingos Sávio, José Henrique,
Sebastião Helvécio e Fahim Sawan (substituindo este ao Deputado
Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do BPSP)
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os
Deputados Fahim Sawan, José Henrique (substituindo este ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Domingos Sávio (substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por
indicação da Liderança do BPSP) e a Deputada Elisa Costa
(substituindo o Deputado Ricardo Duarte, por indicação da Liderança
do Bloco PT-PCdoB) membros da Comissão de Administração
Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Deputado Sebastião Helvécio se retira da reunião. Suspende-se a
reunião. São reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados

rsiiLa
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Domingos Sávio, Fahim Sawan, Sargento Rodrigues, José
Henrique e da Deputada Elisa Costa. Registra-se a presença do
Deputado Laudelino Augusto. Passa-se à 1 2 Fase da 2 Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre:
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, o parecer da Comissão de Administração
Pública o qual conclui pela aprovação, no 12 turno, do Projeto de Lei
n 2 3.374/2006 com as Emendas n 2s 1 e 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, a Emenda n 2 4 e a Subemenda n 1 à Emenda
n 2 2 (relator: Deputado Fahim Sawan). Registra-se o voto contrário da
Deputada Elisa Costa. A seguir, o Deputado Domingos Sávio, na
condição de Presidente, determina a distribuição de avulsos de seu
parecer pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n 2 3.374/2006 com as
Emendas n2s 1 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, a Emenda
n 4 e a Subemenda n 9 1 à Emenda n 2 2, da Comissão de
Administração Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em
29/6/2006, às 9 horas, para se apreciar o parecer para o 1 9 turno, pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobre o Projeto
de Lei n2 3.374/2006, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente - Agostinho Patrús - Lúcia Pacífico -

Fahim Sawan - João Leite.

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

2.857/2005
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Instituto Anunciata,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/12/2005, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

rÁ'
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juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 31 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação, vantagem ou dividendos, e o art. 32
dispõe que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a outras entidades, no País, registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1 9 da Lei n
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n o 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n Q 2.857/2005.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Elbe

Brandão - José Henrique.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N

3.203/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Vereador Agenor Neres de
Santana à rodovia que liga o Município de Mamonas à MG-122.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/4/2006, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, em 9/5/2006.

Fundamentação

rs
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A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias

sobre as quais compete privativamente à União legislar; e, no art. 30,
sobre as que podem ser reguladas pelo Município, que possui a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. No que diz respeito ao Estado, a regra básica está

	

consagrada no § 1 °	art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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

Em decorrência disso, 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; estabelece,
ainda, que o homenageado seja pessoa falecida e haja correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada a nenhum dos Poderes, ao Tribunal de Contas ou
ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Embora inexista óbice à tramitação da matéria, apresentamos a
Emenda n Q 1, que identifica corretamente o trecho a ser denominado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°3.203/2006, com
a seguinte Emenda n9 1.

Emenda n2 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 1 2 - Fica denominada Vereador Agenor Neres de Santana a

rodovia que liga o Município de Mamonas à MGT-122.".
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - Elbe Brandão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.211/2006
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
dos Bairros Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila Castro, Vila Soares
e Quinzinho - Coviq -, com sede no Município de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/4/2006, 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. 30 da alteração do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem, e o art. 43 dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere do Município, juridicamente constituída, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no ai. 12 da Lei n2
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei n2 15.430, de 2005, sendo necessário,
porém, apresentar emenda ao art. 1 do projeto para correção do
nome da entidade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.211/2006, com a Emenda & 1, a
seguir apresentada.

Emenda n 2 1
Dê-se ao art. 1 Q a seguinte redação:
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"Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Comunitário dos Bairros Vila Ferreira, Condomínio Giarola, Vila
Castro e Quinzinho - Coviq -, com sede no Município de Formiga.".

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - José Henrique.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N2

3.379/2006
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Raul
Soares, com sede no Município de Raul Soares.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 8/6/2006 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, 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, 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 do Hospital determina, pelo art. 31, que é
vedada a remuneração, sob qualquer forma, dos membros da diretoria
e do conselho fiscal pelo exercício de seu mandato; e, pelo art. 35,
que, em caso de extinção da entidade, seu patrimônio será destinado
a uma entidade congênere, de direito público ou privado, desde que
filantrópica e legalmente constituída, exerça atividades
preferencialmente no Município de Raul Soares e esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n 9 3.379/2006.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N 2 71/2005
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto

de Lei Complementar n2 71/2005 altera dispositivos da Lei
Complementar nQ 33, de 28/6/94 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado - e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo" de 2/6/2005, a matéria foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua aprovação na forma do Substitutivo n2 1, que
apresentou, e pelo desmembramento de parte da proposição original
e sua apresentação na forma do projeto de lei anexado a seu parecer.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 9 2, por ela
apresentado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame altera dispositivos da Lei Complementar n

33, de 28/6/94 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado -, na
parte que trata da Auditoria e do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas. O objetivo é adequar a lei complementar ao disposto na
Emenda à Constituição n 2 69, de 21/12/2004, que acrescenta
dispositivos aos arts. 77 e 79 da Constituição do Estado, no que tange
à composição e à forma de provimento dos cargos de Auditor e de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Quanto ao cargo de Auditor do Tribunal de Contas, o projeto dispõe
que o acesso ao cargo se dará por meio de concurso público de
provas e títulos e que o Auditor tem os mesmos impedimentos e
garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada na organização
judiciária do Estado. A proposição também estabelece que o Auditor,
quando em substituição a Conselheiro, tem os mesmos direitos,
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garantias e impedimentos deste. As competências do Auditor
também estão previstas na proposição.

No que tange ao cargo de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, o projeto estabelece as regras para o ingresso na
carreira, a forma de nomeação e suas competências, direitos,
garantias, prerrogativas e obrigações. Conforme o parecer exarado
pela Comissão de Administração Pública, as mudanças propostas
estão em consonância com o texto constitucional estadual e com as
decisões do STF.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não
apresenta, neste primeiro momento, impacto sobre os cofres públicos.
A criação dos cargos de Auditor e Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas e a fixação de seus subsídios serão
discutidas em separado, tendo em vista o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pelo desmembramento dessa
matéria para atender aos pressupostos constitucionais e regimentais,
passando os artigos que tratam desse assunto a constituir um novo
projeto, mantida a autoria do Presidente do Tribunal de Contas.
Assim, na ocasião da discussão da criação e remuneração dos cargos
de Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, esta Comissão terá condições de detalhar a repercussão
financeira e orçamentária de sua implantação.

O Substitutivo & 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, adequou o projeto original à forma regimentalmente prevista
para sua tramitação. Por sua vez, o Substitutivo & 2, da Comissão de
Administração Pública, além de contemplar todas as alterações
propostas no Substitutivo n 2 1, insere no rol de competências do
Auditor o exame das prestações de contas anuais do Governador do
Estado e dos Prefeitos Municipais. Ainda assim, retira das
competências do Tribunal a possibilidade de sustar a execução de
contrato administrativo em razão de declaração, proferida pelo próprio
Tribunal de Contas, da ilegalidade ou inconstitucionalidade de uma lei.

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

Complementar n Q 71/2005 no l Q turno, na forma do Substitutivo n 2 2,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.

i1
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Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa

Costa - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.081/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n2
347/2005, contendo o projeto de lei em exame, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar imóveis ao Município de Campos Altos.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 26/2/2005, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c O art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que ele possa doar dois imóveis ao Município
de Campos Altos, situados na Rua João Alves Pereira, s/n 2 , com área
de 1.276,00m 2 e 5.000,00m2, respectivamente, que foram
incorporados ao patrimônio do Estado no ano de 1965 por doação
desse Município, conforme escrituras públicas registradas sob os n2s
12.318 e 12.508, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
lbiá. No local, o Estado deveria construir um moinho de calcário, o que
efetivamente se concretizou, tendo o empreendimento funcionado por
longos anos.

Com o encerramento das atividades do moinho, ocorrido há mais de
vinte anos, o imóvel ficou ocioso, ensejando a sua invasão por
moradores de baixa renda. O Executivo Municipal, conforme a
proposta apresentada, deseja aproveitar a área em benefício da
coletividade, regularizando a situação dos posseiros, outorgando-lhes
os títulos de propriedade, uma vez satisfeitas as exigências legais.

Cumpre esclarecer que esta autorização legislativa, controle sobre
os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este Parlamento,
vem atender aos preceitos constitucionais e administrativos que
versam sobre a matéria.

Na espécie, citamos o art. 18 da Constituição Estadual e o art. 17 da
Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição da República e institui normas para licitação e
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contratos da administração pública. Tais normas exigem a citada
autorização, condicionando-a ao atendimento de interesse público,
que se encontra plenamente atendida no projeto.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, pois se no prazo de cinco anos não for dada aos imóveis a
destinação prevista ou descumprida a finalidade da alienação,
ocorrerá a sua reversão ao patrimônio do Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n Q 2.081/2005.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.900/2005

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de ltuiutaba o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/12/2005 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 7/3112006, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - Ruralminas, órgão a quem de fato pertence
o imóvel, a fim de que se manifestasse sobre a pretensão de se
alienar o bem e esclarecesse a sua situação, bem como ao Prefeito
Municipal de ltuiutaba para que declarasse a sua anuência ou não à
pretensão do projeto. Atendidos os pedidos, passamos ao exame da
matéria.

Fundamentação
O imóvel objeto do Projeto de Lei n 2 2.900/2005 constitui-se de

terreno com área de 15000m 2, situado no Município de ltuiutaba,
transferido ao patrimônio do Estado, em 1957, por força de doação
feita por esse ente federativo sem imposição de ônus. Por sua vez,
em 1984, o Estado doou o citado imóvel à Ruralminas, também sem
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impor cláusula de destinação ou de reversão.

Em razão disso, a proposição sob comento deve caracterizar a
modalidade de transferência de domínio do bem como doação, e não
reversão, como foi proposto. Além disso, a autorização legislativa para
a alienação deve ser dada à Ruralminas, pelo fato de que, conforme
foi indicado, a ela pertence o bem e por se tratar de fundação
integrante da administração indireta, vinculada à Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da art. 10, 1,
da Lei Delegada n2 49, de 2003.

Em resposta ao pedido de diligência, tanto a Ruralminas quanto a
referida Secretaria manifestam-se de forma favorável à pretendida
alienação.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de ltuiutaba expressa sua
concordância com o negócio pretendido, com a finalidade de transferir
o imóvel ao domínio municipal para regularizar a situação de 54
famílias lá instaladas há mais de 20 anos.

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 infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n 2 8.666, de
1993 - que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública -
acrescenta, para a transferência de tais bens, que a citada
autorização esteja subordinada ao atendimento do interesse público.
No caso, tal condição, considerando-se a manifestação do Chefe do
Executivo Municipal, encontra-se satisfeita, pois a regularização das
propriedades ali existentes possui inegável alcance social.

Importante observar que é necessária a inclusão de cláusula no
projeto para formalizar tal finalidade, assim como a previsão da
reversão do bem ao patrimônio do Estado, na hipótese de
descumprimento da destinação estabelecida.

Em virtude dos equívocos e omissões apontados, apresentamos o
Substitutivo n Q 1, a ser formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 2.900/2005 na
forma do Substitutivo n 2 1.

rs
ia'
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SUBSTITUTIVO N 9 1

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - Ruralminas - a doar ao Município de Ituiutaba o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - Ruralminas - autorizada a doar ao
Município de ltuiutaba o imóvel constituído de terreno com área de
15.000m 2 (quinze mil metros quadrados), registrado sob o n 2 14.103,
na ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 29 Ofício do Registro de Imóveis
de ltuiutaba, situado nas Ruas 43 e 16, e na Avenida Minas Gerais,
nesse Município, com as seguintes medidas e confrontações:
104,10m de frente para a Rua 43; 116,40m do lado direito,
confrontando com a Rua 16; 171,80m do lado esquerdo, confrontando
com a municipalidade; e 118,00m nos fundos, confrontando com a
Avenida Minas Gerais.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se à regularização de ocupação.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura de escritura
pública de doação, não forem tomadas as medidas necessárias ao
cumprimento da destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1 .

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - José

Henrique - Elbe Brandão.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 2.955/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de realização, nos recém-
nascidos, do exame ocular denominado "teste do reflexo vermelho".

Publicado em 23/2/2006, o projeto foi distribuído a esta Comissão e
às Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer.

Preliminarmente, cabe-nos o exame da proposição quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

rÁ-A
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c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece a obrigatoriedade do exame ocular

denominado "teste do reflexo vermelho" em recém-nascidos, nas
unidades hospitalares do Estado. Na hipótese de resultado positivo do
exame, os pacientes receberão tratamento adequado.

Conforme justificação do autor, o referido teste é de fácil aplicação e
custos irrisórios. Sua implementação nas unidades hospitalares do
Estado permitirá a detecção precoce de infecções, tumores, catarata e
outras patologias passíveis de tratamento.

Com fulcro no art. 24, inciso XII, da Carta Magna, a proteção e a
defesa da saúde são matérias que se encontram relacionadas entre
as de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Por seu turno, a Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XVIII,
estabelece que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre a matéria de legislação concorrente, de que
trata o art. 24 da Constituição da República.

Acrescente-se 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, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, conforme
preceituam os arts. 196 e 197 da Constituição da República.

Já no âmbito da Carta Política mineira, é no "caput" do seu art. 224
que encontramos forte respaldo para o projeto em análise, pois o
dispositivo destacado preconiza que cabe ao Estado assegurar
condições de prevenção das deficiências tísica, sensorial e mental,
devendo dar prioridade à assistência pré-natal e à infância. E este o
caso da proposição em estudo.

E oportuno registrar que as medidas propostas no projeto poderão
ser efetivadas no âmbito do SUS, não implicando, dessa forma,
despesa para o Estado, uma vez que serão financiadas com recursos
transferidos da União para os Estados e Municípios, responsáveis
pelo repasse dos recursos aos hospitais conveniados.

A luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos
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impedimento de natureza jurídica à aprovação do projeto no
âmbito desta Comissão.

Todavia, cumpre lembrar que já existe a Lei n°15.394, de 2004, que
torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no
Estado. Tal exame permite o diagnóstico do retinoblastoma, da
catarata e do glaucoma congênitos, além de outras doenças. Assim,
convém perquirir se a realização desse exame juntamente com o
"teste do reflexo vermelho", exame ocular proposto no projeto, não
implicará a justaposição de procedimentos médicos diferentes, mas
voltados para o mesmo fim, ou se um dos exames complementa o
outro. Pode-se cogitar, ainda, se a realização de apenas um dos
exames mencionados já supriria, de maneira satisfatória e completa, a
necessidade de se verificar a saúde ocular do recém-nascido. Na
realidade, essas são questões de mérito, a serem debatidas pelos
parlamentares integrantes da próxima Comissão a ser ouvida, qual
seja a Comissão de Saúde.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 2.955/2006.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O jQ TURNO DO PROJETO DE LEI N 9 3.037/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, cria a
obrigação, para o fornecedor, de promover a fixação de data e hora
para entrega de produto ou para prestação de serviço.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 11/3/2006, 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende regulamentar a entrega de produtos

e a prestação de serviços pelos fornecedores localizados no Estado,
com o propósito de evitar transtornos para os consumidores desses
bens.

-A
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Conforme consta na justificação do projeto, trata-se de uma

proposta que acolhe sugestão do Ministério Público do Estado, por
intermédio do Procurador Paulo Calmon Nogueira e do Promotor
Marcos Tofani Baer Bahia.

Deve ser enfatizado, nesta oportunidade, que a defesa do
consumidor foi erigida à categoria de direito e garantia fundamental do
cidadão brasileiro, passando a constar entre os dispositivos
constantes do art. 52 da Carta da República, que disciplina a matéria.

O mesmo diploma constitucional insere na órbita da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de
leis que versem sobre produção, consumo e responsabilidade por
dano ao consumidor. E o que se constata do disposto no art. 24, V,
VIII, conforme abaixo transcrito:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

V - produção e consumo;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;".

Inexistindo norma federal sobre a matéria, conforme ocorre no caso
em análise, remanesce a esta Casa Legislativa a competência
suplementar para legislar sobre o tema, conforme previsto no art. 24,
§ 22 e 32, da Constituição da República.

A Assembléia Legislativa, por seu turno, utiliza a prerrogativa que
lhe é assegurada pelo art. 61 da Constituição mineira, uma vez que
não existe vedação a que se instaure o processo legislativo por
iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.037/2006.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.068/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei Delegada n 2 53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A proposição recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n 9 1, apresentada por
esse órgão.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda ri 2 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, e a Emenda n2 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem como objetivo alterar a Lei Delegada

n 9 53, de 29/1/2003, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de concluir que o
projeto atende aos pressupostos constitucionais, considerou relevante
o destaque que se pretende dar à agricultura familiar, em razão da
quantidade de estabelecimentos familiares, da fração do território
estadual por estes ocupada, de sua participação na receita
agropecuária e da produção dos principais alimentos básicos para o
consumo da família e para o mercado. Através da Emenda n2 1, foi
suprimido o art. 3, uma vez que a criação de cargos demanda crédito
suplementar, se for o caso, e não, crédito especial.

A Comissão de Administração Pública afirma em seu parecer que as
secretarias de Estado constituem um plexo de competências públicas
e que o projeto vai ao encontro dos objetivos traçados para a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, assegurando o desenvolvimento do setor rural e a segurança
alimentar da população mineira. Para aprimorar a redação da
proposição, nova redação foi dada ao art. 2, parágrafo único, em
observância ao percentual previsto no art. 22 da Lei n9 9.530, de
29/12/87. O projeto atende, portanto, aos pressupostos do direito
administrativo e ao interesse da administração pública.

A Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - encaminhou a
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esta Casa o Ofício flQ 224/2006, em que consta a repercussão
financeira dos cargos criados. O percentual das despesas com
pessoa! do Poder Executivo em 2006 está em 46,66%. Sob este
aspecto, há folga, e, certamente, mesmo que todos os cargos criados
venham a ser providos, o limite de 49%, previsto pela Lei
Complementar Federal n Q 101, de 4/5/2000, não será atingido. Desta
forma, no que se refere ao acréscimo dos valores relativos à
ocupação dos cargos criados, o projeto está em conformidade com os
limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Através da Mensagem n 9 592/2006, de 16/5/2006, publicada no
"Diário do Legislativo" de 19/5/2006, foi encaminhada emenda
específica pelo Governo do Estado, para criação de dois cargos de
Delegado Regional para as Delegacias Regionais do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - nos Municípios de Janaúba e Pouso Alegre,
cuja identificação, lotação e forma de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, razão da apresentação da Emenda n 9 3.

No que tange ao aspecto financeiro, a criação desses cargos não
gera despesas de imediato; elas ocorrerão apenas quando esses
cargos forem providos, momento em que o ordenador de despesas
deverá observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

3.06812006 no 1 2 turno, com a Emenda n 2 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; a Emenda n 2 2, da Comissão de Administração
Pública, e a Emenda n 2 3, a seguir apresentada.

Emenda n 2 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. ( ... ) - Ficam criados dois cargos de Delegado Regional, 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 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. 29 da Lei ng 9.530,
de 29 de dezembro de 1987.".
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Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Domingos Sávio, Presidente e relator - José Henrique - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI N23.105/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n Q 54412006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar 
Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n 9 3.105/2006 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar, ao Município de Resende Costa, um terreno com
área de 10.000,00m 2, situado no lugar denominado Curralinho, nesse
Município, registrado sob o n 2 1.260, a fls. 124 do Livro 3-A, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende Costa.

O referido imóvel foi doado ao Estado em 1949 pela Prefeitura
Municipal de Resende Costa. No local, foi construído prédio escolar,
atualmente ocioso. Em vista disso, a Secretaria de Educação, órgão
ao qual se encontra vinculado, solicitou sua transferência ao Município
para a instalação de um centro comunitário.

Para a alienação de bem público, a Constituição do Estado, em seu
art. 18, exige prévia autorização legislativa e, no âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n 2 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, no inciso
1 do art. 17, condiciona a referida autorização á existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. l Q do projeto determina que o imóvel será
destinado à instalação de centro comunitário.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 Q da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
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não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Assim sendo, a proposição não encontra óbice a sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.10512006.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N9 3.141/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem n 2 559/2006, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Prado de Minas o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/4/2006 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, "a", e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir ao Município de Antônio
Prado de Minas um lote com área de 254,31m 2, integrante de uma
área total de 2.080m 2, doada ao Estado em 1958 por aquele ente
federativo para construção de prédio escolar.

Atualmente, a Escola Estadual Geraldo Rocha e a Escola Municipal
Prefeito Furípedes de Abreu funcionam no mesmo prédio e ocupam
parte do terreno. A área restante, de 254,31M 2, está sendo
reivindicada pela administração municipal para ser utilizada como via
pública.

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal n. I 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da administração pública, no art. 17, inciso 1, impõe, além
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da referida autorização, a necessidade de existência de interesse
público devidamente justificado. Atendendo a esse requisito, o
parágrafo único do art. 1 2 do projeto determina que o imóvel seja
utilizado como via pública.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2 9 da proposição
estabelece que o referido bem reverterá ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição não encontra óbice à sua tramitação nesta Casa;
entretanto, para melhor identificação da área a ser transferida ao
Município, é necessário que seu memorial descritivo seja incorporado
à norma. Com esse objetivo, apresentamos o Substitutivo & 1,
apresentado na parte conclusiva.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n 2 3.14112006, na
forma do Substitutivo n 2 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N 9 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Prado de

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

Antônio Prado de Minas o imóvel constituído por um lote de terreno
medindo 254,31m2 (duzentos e cinqüenta e quatro vírgula trinta e um
metros quadrados), integrante de uma área total de 2.080m2 (dois mil
e oitenta metros quadrados), conforme descrição contida no anexo
desta lei, situada no Município de Antônio Prado de Minas, registrada
sob o n 2 4.109, a fls. 266 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Eugenópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à abertura de via pública.

Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, caso não seja, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizado para finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
Anexo
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(de que trata o art. 12 da Lei n2 , de de de 2006)

Terreno urbano em formato irregular partindo do ponto 2,
percorrendo uma distância de 7,09m, confrontando pela frente com a
Rua Nossa Senhora Aparecida, até atingir o ponto 7; daí percorrendo
uma distância de 35,21m, confrontando com a Rua Geraldo Rocha,
até atingir o ponto 6; dai percorrendo uma distância de 9,54m,
confrontando ainda com a Rua Geraldo Rocha, até atingir o ponto 4;
daí percorrendo uma distância de 6,36m confrontando com o Estado
de Minas Gerais, até atingir o ponto 3; daí percorrendo uma distância
de 28 1 35m, confrontando com o Estado de Minas Gerais, até atingir o
ponto 2, início deste levantamento, perfazendo uma área de
254,31M2.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Elbe

Brandão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.193/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Itanhomi o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/4/2006 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 9/5/2006, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida, cujo
atendimento se deu em 6/6/2006.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Itanhomi o imóvel constituído de terreno urbano localizado na Rua
Belo Horizonte, nesse Município, registrado sob o n 2 532/780, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhomi, incorporado
ao patrimônio do Estado por doação daquele Município, em 1978, sem
constar nenhum gravame.
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Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige

a autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos.
No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n 9 8.666, de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública,
reforça tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do
interesse público, que se traduz, neste caso, na intenção do Executivo
local em destinar o imóvel à implantação do Programa de Saúde da
Família.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
declara-se favorável à alienação, uma vez que no imóvel encontra-se
em funcionamento o Centro de Saúde Modesto Chagas, gerenciado
pelo Município. Informa ainda que a Secretaria de Estado de Saúde,
órgão ao qual ele está vinculado, também manifestou-se
favoravelmente à doação.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a Lei n 2 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. 22 da proposição, após o termo de um ano contado da lavratura
da escritura pública de doação.

Embora não haja impedimento à tramitação deste projeto, faz-se
necessário apresentar emenda ao "caput" do art. 12 por apresentar
incorreção nos dados cadastrais do referido bem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei ri 2 3.193/2006, com
a Emenda n 2 1, nos termos que se seguem.

Emenda n2 1
Substitua-se, no "caput" do art. 1, a expressão "número 04,

matrícula 532/780, Livro 2-C, folha 70/120" por "n 2 780, a f Is. 120 do
Livro 2-C".

Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 3.333/2006

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria dos Deputados 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, Ivair Nogueira, Fábio Avelar e Gustavo Corrêa, o
Projeto de Lei nQ 3.333/2006 altera a Lei n 2 6.763, que consolida a
legislação tributária do Estado.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade, na forma do Substitutivo n Q 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei flQ 6.763, de 1975, traz em anexo as Tabelas B e M, que

dispõem sobre o lançamento e cobrança da Taxa de Segurança
Pública decorrente de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais - CBM e pela Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG -, respectivamente. A Tabela B divide os itens
referentes ao serviço operacional do Corpo de Bombeiros em três
grupos: 1) segurança preventiva em eventos de qualquer natureza,
que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas; 2) sistema de
prevenção e combate a incêndio e pânico em edificações; 3) situações
em que o interesse particular do solicitante predomine sobre o
interesse público. A Tabela M, por sua vez, divide os itens referentes
ao serviço operacional da Polícia Militar em dois grupos: 1) segurança
preventiva em eventos de qualquer natureza, que envolvam reunião
ou aglomeração de pessoas; 2) situações em que o interesse
particular do solicitante predomine sobre o interesse público.

O projeto de lei em tela concede isenção da Taxa de Segurança
Pública referente aos serviços prestados pela Polícia Militar e pelo
Corpo de Bombeiros Militar em eventos de qualquer natureza que
envolvam reunião ou aglomeração de pessoas e em situações em que
o interesse do particular predomine sobre o interesse público, na
hipótese de realização de exposições agropecuárias, comerciais e
industriais, quando promovidas diretamente por entidades
representativas dos respectivos setores econômicos. A proposição
também altera os valores das taxas que constam nas tabelas B e M,
que deverão ser fixados de acordo com a previsão de público dos
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eventos, além de determinar que os critérios para a fixação do
número de policiais e bombeiros necessários à segurança preventiva
dos eventos, para efeito da cobrança das referidas taxas, sejam
estabelecidas em regulamento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n 1,
com vistas ao aprimoramento do projeto no que se refere à técnica
legislativa.

Quanto ao mérito que nos cabe analisar, do ponto de vista financeiro
e orçamentário, a medida proposta tem impacto sobre as contas
públicas do Estado, pois reduz a receita tributária relativa à Taxa de
Segurança Pública decorrente dos serviços prestados pelo Corpo de
Bombeiros e pela PMMG. Segundo consta na Nota Técnica enviada a
esta Casa pela Secretaria de Estado de Fazenda, a eventual
aprovação do projeto em tela implicará redução de 95% dos valores
arrecadados e destinados ao custeio dos referidos serviços.

Por essa razão, no entendimento desta Comissão, a proposição
ofende os pressupostos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar n 9 101, de 2000-, que estabelece, em seu
art. 14, que a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, das
medidas de compensação para o mesmo período, assim como:da
demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as
metas de resultados fiscais, previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias.

Porém, dada a relevância da matéria, apresentamos o Substitutivo
n 2 2, com vistas ao aprimoramento da proposição e a sua adequação
aos pressupostos estabelecidos na legislação pertinente à matéria
financeira e orçamentária.

O referido substitutivo concede isenção das taxas previstas nos
subitens 1.21 a 1.24 da Tabela B, anexa à Lei 6.763, aos eventos de
qualquer natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas
tais como congressos, seminários, convenções, encontros, feiras,
exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral,
sendo a isenção relativa aos subitens 1.2.1 e 1.2.2 restrita, aos
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eventos realizados em edificações que, cumulativamente, não
precisem ser adaptadas ou modificadas para cada evento e que
tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico aprovado
e liberado pelo CBMMG. Relativamente aos eventos de qualquer
natureza, quando realizados em edificações que tenham projeto de
prevenção e combate a incêndio e pânico aprovado e liberado pelo
CBMMG e que precisem ser adaptadas ou modificadas para cada
evento, as taxas previstas nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela 8
anexa à lei serão exigidas somente em relação à área especialmente
adaptada ou modificada para o evento, desprezando-se as áreas não
utilizadas. Relativamente à taxa prevista no item 1.1 da Tabela M,
anexa à Lei 6.763, será considerada, além da área interna, a área
externa sob influência direta do evento, caracterizada pela
aglomeração de pessoas nos locais de acesso para entrada ou saída
do evento, nas áreas contíguas ao entorno do local do evento e nas
áreas de estacionamento do evento. O substitutivo em questão
também dá nova redação aos itens 1.3, 1.3.1 e 1.3.2, da Tabela 8 e
aos itens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M.

Com as alterações propostas no substitutivo n 9 2, reduzimos o
impacto da proposição à 18% de redução dos valores arrecadados
com a Taxa de Segurança Pública decorrente dos serviços prestados
pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, o que corresponde a
R$ 1.618.689,07. Dessa forma, dada a irrelevância do impacto,
acreditamos ter sanado a questão da inadequação da proposição à
legislação pertinente às finanças públicas, de forma a viabilizarmos
sua aprovação.

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

3333/2006, no 1 2 turno, na forma do Substitutivo n Q 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N 2 2
Altera a Lei n2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
AI. 1 - A Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art.113-( ... )
§ S - Os serviços previstos nas Tabelas 8 e M dependem de
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requerimento formal do interessado ou seu representante legal,
nos termos do regulamento.

Art. 114-( ... )
§ 5 - Os eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou

aglomeração de pessoas tais como congressos, seminários,
convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais,
esportivas e de lazer em geral ficam isentos das taxas previstas:

- nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela 8 anexa a esta lei, quando
realizados em edificações que, cumulativamente:

a) não precisem ser adaptadas ou modificadas para cada evento;
b) tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico

aprovado e liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
II - nos subitens 1.2.3 e 1.2.4 da Tabela B anexa a esta lei.
Art. 115 - ( ... )
§ g - Relativamente aos eventos de qualquer natureza que

envolvam reunião ou aglomeração de pessoas tais como congressos,
seminários, convenções, encontros, feiras, exposições, promoções
culturais, esportivas e de lazer em geral, quando realizados em
edificações que tenham projeto de prevenção e combate a incêndio e
pânico aprovado e liberado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais e que precisem ser adaptadas ou modificadas para cada
evento, as taxas previstas nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela B
anexa a esta lei serão exigidas somente em relação à área
especialmente adaptada ou modificada para o evento, desprezando-
se as áreas não utilizadas.

§ 10 - Relativamente à taxa prevista no item 1.1 da Tabela M da Lei
n2 6.763, de 1975, além da área interna, será considerada a área
externa sob influência direta do evento, caracterizada pela
aglomeração de pessoas:

- nos locais de acesso para entrada ou saída do evento;
II - nas áreas contíguas ao entorno do local do evento;
III - nas áreas de estacionamento do evento.".
Art. 2 - A discriminação dos seguintes itens da Tabela B anexa à Lei

n 2 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
- do item 1.3:

"Outras situações em que o interesse particular do solicitante
predomine sobre o interesse público.".
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II- do item 1.3.1:
"Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza, inclusive

congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Bombeiro Militar.".

III - do item 1.3.2:
"Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza, inclusive

congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Bombeiro Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado(s) :".

Art. 3 - A discriminação dos seguintes itens da Tabela M anexa à
Lei n 2 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

1-do item 1.2.1:
"Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza, inclusive

congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego
exclusivamente de Policial Militar.".

II - do item 1.2.2:
"Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza, inclusive

congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições,
promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de
Policial Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s)
utilizado(s).".

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de junho de 2006.
Paulo Piau, Presidente e relator - Dilzon Meio - Luiz Humberto

Carneiro - Domingos Sávio - José Henrique.
PARECER PARA O 1 9 TURNO DO PROJETO DE LEI N2 3.374/2006
(Nova redação, nos termos do § 1 2 do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n 3.374/2006
acrescenta dispositivo à Lei n2 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação
de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/6/2006, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Durante a fase de discussão do parecer, foram apresentadas
propostas de emendas que, acatadas por esta Comissão, dão ensejo
à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do § i Q do
art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Copasa-MG, sociedade de economia mista que integra a

administração pública indireta do Estado, tem como objetivo prestar
serviço público de fornecimento de água potável e de escoamento
sanitário, nos termos da Lei n Q 6.084, de 15/5/73.

Pretende-se, por meio da proposição em exame, autorizar a criação
de quatro subsidiárias da Copasa para fins diversos. O art. 2 Q do
projeto prevê a criação de uma empresa para atuar na exploração
econômica dos recursos hidrominerais do Estado, abarcando os
parques de águas. O art. 3, por sua vez, prevê a criação de outras
três subsidiárias para as seguintes finalidades: administração dos
serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba II; exploração dos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
em localidades da região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus; exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, em localidades que apresentem déficit
operacional, onde a Copasa-MG atue ou venha a atuar.

Há duas questões distintas a serem examinadas neste projeto,
tendo em vista que ele prevê a criação de subsidiárias tanto para a
prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário e de
abastecimento de água quanto para a exploração de atividades
econômicas. A Constituição da República dispensa tratamentos
jurídicos diversos para essas situações. Assim, o art. 175 estabelece
que é competência do poder público a prestação de serviços públicos,
podendo ofertá-los diretamente ou mediante a sua concessão ou
permissão. A Copasa é concessionária de serviço público de água e
esgoto contratada pela maioria dos Municípios, que são os poderes
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concedentes para o serviço em questão. Assim, nos casos
previstos no projeto para a prestação de serviços de fornecimento de
água e saneamento básico nas regiões que menciona, não há
controvérsia acerca da possibilidade de criação das subsidiárias,
tendo em vista que o objeto é a prestação de serviço público. Basta
para isso a autorização legislativa, nos termos do art. 37, XIX e XX, da
Constituição da República:

"Art. 37 - ( ... )
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de atuação.

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim,
como a participação de qualquer delas em empresas privadas;".

A proposição em exame atende à necessidade da autorização
legislativa a que se refere o dispositivo supratranscrito.

Questão distinta se refere à autorização para criação de subsidiária
para a exploração econômica dos recursos hidrominerais, prevista no
art. 2Q da proposição, e para a administração dos serviços do sistema
de irrigação do Projeto Jaíba II. Sobre essa matéria, prevê o art. 173
da Constituição da República que "a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei". Desde já se esclareça que a lei a que se
refere esse artigo enquadra-se no campo do direito econômico,
previsto no art. 24, 1, da Constituição da República. Isso significa que,
sobre essa matéria, a União define normas gerais, e os Estados
podem, respeitada a legislação federal, legislar sobre a matéria. Não
existindo norma geral da União que restrinja a ação do Estado nesse
campo, nada impede que este reconheça o interesse público relevante
que venha a justificar a sua atuação na exploração do recurso
hidromineral.

Evidentemente, o reconhecimento, por meio de lei, do relevante
interesse coletivo não pode estar dissociado de uma situação fática
que o justifique. Não tem o legislador plena discricionaridade para
definir o que apresenta relevante interesse coletivo. Examinando a
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matéria, pode-se reconhecer esse requisito ao se observarem as
condições de desenvolvimento das regiões que apresentam potencial
para a exploração de recursos hidrominerais, como, por exemplo, o
circuito das águas no Sul de Minas Gerais. Diante desse potencial,
não pode a região aguardar o momento em que a iniciativa privada
decida explorá-lo, uma vez que essa exploração é fundamental para o
seu desenvolvimento, notadamente em decorrência do potencial
turístico. No exame da matéria, não se pode deixar de considerar que
foram realizadas licitações para a contratação de empresas privadas
visando à exploração dos referidos recursos hidrominerais, e não
apareceram empresas interessadas, conforme relata a mensagem do
Governador do Estado. Não havendo interesse por parte da iniciativa
privada, é necessário que o Estado assuma tais atividades, que são
de grande interesse para a coletividade, a qual não pode continuar a
ver o potencial hidromineral da região não aproveitado.

A criação da subsidiária da Copasa para a administração do sistema
de irrigação do Projeto Jaíba II encontra-se plenamente justificada
pela importância desse projeto para o desenvolvimento da agricultura
em nosso Estado.

Saliente-se que tramita nesta Casa a Proposta de Emenda à
Constituição n2 89, que visa a retirar da Carta Estadual o § 6 2 do art.
14, o qual contém uma determinação que impediria a criação de
entidade da administração indireta para a exploração de atividade
econômica. De tato, esse dispositivo poderia ser interpretado como
impedimento a que o Estado reconheça qualquer situação como
sendo de relevante interesse coletivo, justificando a sua intervenção
no domínio econômico, o que, naturalmente, não procede, uma vez
que o art. 232 da própria Constituição do Estado, com base no art.
173 da Constituição Federal, admite que essa intervenção ocorra
nessas situações.

Todavia, sabe-se que o Parecer para o 2 Q Turno da Proposta de
Emenda à Constituição n 9 89 já foi aprovado pela Comissão Especial.
Essa proposta prevê a revogação do mencionado dispositivo da
Constituição Estadual, afastando-se, dessa forma, qualquer polêmica
jurídica que pudesse comprometer a aprovação da proposição em
exame.

Além disso, parece-nos mais adequado estabelecer que as
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empresas sejam subsidiárias integrais, ou seja, tenham capital
exclusivo da Copasa, razão pela qual apresentamos as Emendas n9s
1 e3.

Apresentamos, ainda, a Emenda n9 2, que dá nova redação ao art.
39 do projeto, ficando assim reduzido para três o total de subsidiárias
integrais a serem criadas. A emenda inclui a região Norte de Minas e
outras regiões de Minas Gerais com índice de Desenvolvimento
Humano - IDH - abaixo da média do Estado, onde a Copasa atue ou
venha a atuar, e prevê, ainda, que as tarifas praticadas pela empresa
nessas regiões serão diferenciadas e inferiores às tarifas praticadas
pela Copasa nas demais regiões do Estado.

Foi apresentada emenda pelo Deputado Gilberto Abramo dispondo
sobre o quadro de pessoal das subsidiárias, a qual foi rejeitada por se
tratar de matéria de mérito.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n 9 3.374/2006 com as Emendas n 9s 1 a
3, a seguir apresentadas.

Emenda n g 1
Dê-se ao "caput" do art. 2 2 a seguinte redação:
"Art. 2 - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-

MG - fica autorizada a criar empresa subsidiária integral com
atribuição de atuar na exploração econômica dos recursos
hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas.".

Emenda n 9 2
Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - Fica a Copasa-MG autorizada a criar duas empresas

subsidiárias integrais, com a atribuição, respectivamente:
- de encarregar-se da manutenção, administração, execução e

exploração dos serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba II;
II - de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
em localidades das regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do
São Mateus e do Norte de Minas e em outras regiões com índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - abaixo da média do Estado onde a
Copasa-MG atue ou venha a atuar.

Parágrafo único - As tarifas praticadas pela subsidiária prevista no

L1



1388
inciso II do "caput" deste artigo serão diferenciadas e inferiores às
praticadas pela Copasa-MG.".

Emenda n Q 3
Acrescente-se, no inciso VIII do art. 3 Q da Lei n Q 6.084, de 15 de

maio de 1973, a que se refere o art. 1 2 do projeto, o termo "integrais"
após o termo "subsidiárias".

Sala das Comissões, 21 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião

Costa - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1TURNO DO PROJETO DE LEI N3.391/2006

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n Q 3.391/2006, de autoria do Governador do
Estado, "cria o Fundo para Universalização do Acesso a Serviços de
Telecomunicação em Minas Gerais - Fundomic -, para execução do
Programa Minas Comunica".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/6/2006, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
proposição.

Fundamentação
Conforme os arts. 1 2 e 2 da proposta em análise, o Fundo para

Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas
Gerais - Fundomic - objetiva dar suporte financeiro ao Programa de
Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicações no
Estado de Minas Gerais - Minas Comunica.

Esse programa, por sua vez, destina-se a viabilizar o acesso de
todas as cidades mineiras ao serviço móvel, com capacidade de
prover telefonia e transmissão de dados e, nos termos da proposta,
será instituído em ato do Poder Executivo, que definirá também seus
requisitos e suas condições operacionais.

Poderão participar do programa e se beneficiar dos recursos do
Fundo as operadoras de serviço de telecomunicações habilitadas a
operar no Estado de Minas Gerais, selecionadas mediante processo
licitatório.
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Como se vê, os objetivos do Fundo estão rigorosamente

descritos nos dispositivos iniciais da proposição, tal como exigido pela
Lei Complementar flQ 91, de 19/1/2006.

De acordo com o art. 3 0 do projeto, são recursos do Fundo os
consignados no Orçamento do Estado ou em créditos adicionais, os
provenientes de operações de crédito externo de que o Estado seja
mutuário e os provenientes de outras fontes. Tal previsão atende às
exigências da legislação complementar estadual.

A forma de aplicação dos recursos do Fundo, a ser detalhada em
regulamento, está delineada no art. 4 0 da proposta, a saber:
contrapartida do Estado em projeto de parceria público-privada;
aquisição de debêntures, conversíveis ou não em ações, remuneradas
por índice de preços, com taxa de juros de até 1% ao ano;
equalização de juros de operação financeira contratada pelas
operadoras para viabilizar os investimentos de infra-estrutura
necessários, limitada essa a 12% ao ano. Neste caso, o Fundo tornará
os encargos cobrados no contrato de financiamento menos gravosos
para o investidor. No entanto, não o fará de forma ilimitada, observado
• percentual máximo de 12% ao ano.

Para a aquisição das debêntures, fica estabelecido para o Executivo
• limite global de R$200.000.000,00. Devem-se deduzir desse limite,
se for o caso, os valores máximos passíveis de desembolso por meio
de contrapartida ou equalização prevista nos dois primeiros itens
anteriormente mencionados.

Em atendimento à legislação estadual, o art. 5 0 do projeto define o
prazo das operações contratadas no âmbito do Fundo, que será de
até 15 anos contados da data da entrada em vigor da lei. Esse prazo
equivale ao prazo de duração do próprio Fundo. Também o § 1
dispõe que, com a extinção do Fundo, as receitas decorrentes de seus
direitos e as disponibilidades de caixa remanescentes reverterão ao
Tesouro do Estado.

O § 2° do art. 5Q da proposição autoriza o Estado a redirecionar
parcialmente recursos do Fundo para o Tesouro Estadual, desde que
as finalidades do programa não sejam comprometidas.

O art. 6 0 da proposta estabelece o prazo e as metas para o
cumprimento dos objetivos do Fundo. Segundo tal dispositivo, o
Programa de Universalização do Acesso aos Serviços de
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Telecomunicações no Estado de Minas Gerais - Minas Comunica
- objetiva disponibilizar, até 31/12/2008, para todas as cidades
mineiras o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente o
serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e transmissão de
dados. Deverá, ainda, proporcionar infra-estrutura para acesso aos
serviços governamentais por meio eletrônico em todos os Municípios
do Estado e permitir aos cidadãos o acesso ao serviço móvel, com
capacidade de prover telefonia e transmissão de dados, de forma
universal, em todas as cidades mineiras, em igualdade de condições.

Nos termos do § l Q do art. 6 2 do projeto, para se garantir o acesso
dos cidadãos ao serviço móvel, de forma ampla e em igualdade de
condições, as operadoras que participarem do programa deverão
disponibilizar planos de serviço, em especial na modalidade pré-pago,
de forma equânime, e não discriminatória, em todos os Municípios do
Estado em que atuem, com adequada qualidade de serviço. Em caso
de descumprimento dessa obrigação, dispõe o § 2 do mesmo artigo
que "o regulamento da lei, se necessário, deverá prever a imposição
de multa".

Ora, • o regulamento deve prever sanção sempre que houver
descumprimento da obrigação, situação que sujeita o infrator às penas
contratuais avençadas quando da formalização do ajuste. Baseia-se,
para tanto, na legislação federal que disciplina as relações contratuais
de que participam os entes públicos. Esse dispositivo merece
aprimoramento.

O art. 7 0 determina que os programas a serem mantidos com
recursos do Fundomic observem as seguintes condições gerais, além
das específicas, definidas em regulamentação: estabelecimento de
cronograma físico-financeiro para disponibilização dos serviços nos
Municípios do Estado de Minas Gerais; exigência de tratamento
isonômico aos consumidores em todos os Municípios mineiros por
parte das operadoras participantes do programa.

Os arts. 8 0, 9Q e 10 tratam dos órgãos que irão viabilizar o
funcionamento do Fundomic. O órgão gestor e executor será a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com as
atribuições definidas no regulamento, à qual ficam atribuídas as
competências previstas na Lei Complementar n°91.

Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do
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gestor no que se refere à elaboração de sua proposta
orçamentária e de cronograma financeiro da receita e da despesa.

Finalmente, integram o grupo coordenador do Fundomic um
representante das Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Econômico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Governo e de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

No termos do parágrafo único do art. lodo projeto, as atribuições e
competências do grupo coordenador serão estabelecidas em
regulamento, observadas as disposições da Lei Complementar n°91.

Como é curial, os demonstrativos financeiros do Fundomic
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

O art. 12 da proposição estabelece que, para implantar e
desenvolver o Programa Minas Comunica, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito especial até o montante de
R$40.000.000,00, utilizando as fontes de recursos de que trata o § 1°
do art. 43 da Lei Federal n°4.320; no entanto, é preciso atentar para o
art. 15 da Resolução n 2 43, de 2001, do Senado, com a redação dada
pela Resolução n 2 3, de 2002, que traz a seguinte restrição
significativa:

"Art. 15 - E vedada a contratação de operação de crédito nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do
Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

§ 12 - Excetua-se da vedação a que se refere o "caput" deste artigo o
refinanciamento da dívida mobiliária.

§ 2 - No caso de operações por antecipação de receita
orçamentária, a contratação é vedada no último ano de exercício do
mandato do Chefe do Poder Executivo". (Grifos nossos.)

Em razão disso, sugere-se alteração no art. 12 do projeto. Além do
mais, é necessário tornar compatível a medida de criação do Fundo
com as previsões do PPAG 2004-2007, o que impõe acréscimo de
dispositivo ao projeto.

Finalmente, para atendermos ao disposto no inciso V do art. 42 da
Lei Complementar n2 91, inserimos emenda baseada no § 42 do art.
116 da Lei n 2 8.666, de 1993, fixando parâmetros para que sejam
efetuadas aplicações com as disponibilidades financeiras temporárias
do Fundo. Autoriza-se tal aplicação em fundo de aplicação financeira
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de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
títulos da dívida pública.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n Q 3.391/2006 com as
Emendas n 1 a 4, apresentadas a seguir.

Emenda n 2 1
Acrescente-se ao art. 4 2 o seguinte § 2, passando o parágrafo único

a l:
"Art.4-(...)
§ 2 - As disponibilidades financeiras temporárias do Fundomic

serão aplicadas em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública.".

Emenda & 2
Dê-se ao § 29 do art. 6Q a seguinte redação:
"Art.6-( ...)
§ 2 - Nos casos de descumprimento das normas que disciplinam as

relações da empresa beneficiária com o Fundo, serão aplicadas pelo
órgão gestor e executor, conforme graduado em regulamento,
sanções como multa e juros moratôrios, a suspensão ou o
cancelamento de parcelas a Liberar e a exigibilidade imediata da
divida, sem prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas
cabíveis.".

Emenda n 9 3
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Para implantar e desenvolver o Programa Minas

Comunica, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até o montante de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais),
utilizando as seguintes fontes de recursos:

- superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;

II - recursos provenientes de excesso de arrecadação;
III - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.".
Emenda n2 4

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no
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PPAG 2004-2007, as alterações decorrentes da criação da
unidade orçamentária Fundomic.".

Sala das Comissões 28 de junho de 2006.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Elbe Brandão - José

Henrique - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/6/2006, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Sandoval Ferreira Fontes, ocorrido em 1 3/6/2006, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Antônio José Duarte Monteiro, ocorrido em 20/6/2006, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Luiz Palhares, ocorrido em 21/6/2006, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
José Diniz Camargos, ocorrido em 22/6/2006, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Wagner Lucas Bambirra, ocorrido em 23/6/2006, em Esmeraldas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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