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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 10/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Inexistência de quórum para votação - Discussão de
Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.782; discurso do Deputado Chico
Simões; questão de ordem; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

'Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
'Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Já Moraes - João Bittar
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 201h3min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

21 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação de propostas de emenda à
Constituição, mas o há para discussão das demais matérias
constantes da pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782, que altera a denominação
e o objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Chico Simões.

• Deputado Chico Simões* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado Chico

Simões, V. Exa. terá 1 hora para fazer suas colocações, que, tenho
certeza, serão sábias.

Comunico a esta Casa que neste momento está tomando posse
como Prefeito, no Município de Rio Acima, o Vice-Prefeito Valdinei. A
justiça determinou o afastamento do Prefeito Mundico por improbidade
administrativa e outros fatos pelos quais está sendo julgado. Portanto,
a Câmara Municipal de Rio Acima está empossando no cargo de
Prefeito o Vice-Prefeito Valdinei. Era o que gostaria de registrar antes
da fala de V. Exa., Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Deputado Alencar da Silveira Júnior,
agradeço-lhe essa informação, que me deixou muito satisfeito.
Conhecemos o Vice-Prefeito, e provavelmente nosso partido estará
junto a ele na disputa para sua reeleição. Quero registrar isso com
uma certa alegria, porque, em um país em que a justiça é morosa,
muitas vezes a pessoa perde o estímulo para provocá-la. Lá, a justiça
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conseguiu retirar da vida pública um homem público que não fez
jus aos votos recebidos nas urnas.

Sr. Presidente, demais Deputadas e Deputados, pessoas que nos
vêem pela TV Assembléia, estamos ocupando a tribuna para
comentar o veto à Proposição de Lei n° 15.782, oriunda de projeto do
Governador do Estado que cria a CODEMIG, por meio da fusão de
instituições como a COMIG e a CDI ., dando-lhe determinações mais
claras e definidas.

Não podemos considerar essa uma atitude que irá prejudicar o
Estado. Esperamos que essa fusão venha a vencer os desafios
contidos na mensagem enviada pelo Governador do Estado, que
retende criar uma instituição com um papel importante no uso do

dinheiro público, que será sua receita.
Na fusão para a formação da CODEMIG, tivemos a Companhia de

Distritos Industriais - CDI. Fui Prefeito de Coronel Fabriciano e tive a
oportunidade de lá instalar um distrito industrial, que foi iniciado na
gestão anterior. Precisamos fazer alguns investimentos de infra-
estrutura para fazer com que esse distrito funcionasse, e foi uma
decepção muito grande quando tivemos de procurar a CDI. A empresa
era uma autarquia com bastàntes funcionários e estava muito bem
localizada, no alto da Afonso Pena, mas apresentava uma inoperância
a toda prova. Para nada que se procurava obtinha-se uma resposta
positiva. E, quando havia alguma, não passava de promessas,
afirmativas verbais que não se concretizavam. A Prefeitura de Coronel
Fabriciano não tinha um orçamento proporcional a seus problemas, e
tivemos de retirar recursos do nosso orçamento para aplicar em obras
de infra-estrutura que deveriam ter sido feitas pela CDI.

Esperamos que, com a fusão, essa nova Companhia não venha
apenas a absorver os recursos e os funcionários, mas venha também
a' dar uma resposta ao povo mineiro, aplicando de forma correta os
seus recursos naquilo que Minas Gerais necessita.

A empresa é fruto também da fusão da COMIG, sobre a qual
precisamos fazer uma discussão maior. O companheiro Laudelino
Augusto está com a solicitação de uma CPI para analisar o
funcionamento da COMIG, uma das entidades estatais que pior
administrou os recursos públicos. Ela serviu para tudo. Em certo ano
de eleição, um de seus Diretores retirou uma quantia razoável para
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patrocinar um enduro em Minas Gerais. Esse dinheiro seria
suficiente para comprar quase todos os equipamentos dos
participantes do evento. Repito que isso aconteceu exatamente em
um ano de eleição.

A COMIG foi vítima do escândalo de uma empresa, com sede num
paraíso fiscal, onde foram vendidas algumas ações que lhe
pertenciam. E os Diretores, à época, sabiam do lucro que a COMIG
daria. Mesmo assim, foram vendidas para um terceiro, com todos os
indícios de que seu comprador tinha informações privilegiadas.
Comprou por valor irrisório, pagou com moeda podre; as pessoas que
lá estavam para representar os interesses do Estado, do povo mineiro
deixaram acontecer a transação, e tivemos um prejuízo razoável. O
Estado poderia ter efetuado a compra com seu próprio lucro, com o
montante que lhe deveria ter sido repassado pela COMIG. E, no
entanto, hoje temos uma empresa de nome Solaris, cujos donos
procuramos em vão encontrar. Todo tipo de investigação nos leva a
um emaranhado de empresas, firmas sócias umas das outras,
formando uma cadeia, e o que podemos dizer é que o Estado teve
prejuízo ao não comprar essas ações.

Na COMIG, que, em seu estatuto, tinha funções previamente
determinadas e a definição de como investir e em que gastar,
percebem-se indícios de inúmeras irregularidades. Vemos a
Companhia gastando um dinheiro que não deveria gastar em ações,
fazendo convênios com Prefeituras e outras entidades sem o cuidado
de fiscalizar a forma como é gasto o recurso público, com licitações
duvidosas e omissão no acompanhamento de obras. No Sul de Minas,
onde a COMIG atuou com certa freqüência, há uma série de indícios
de como o dinheiro público saiu pelo ralo. O companheiro Laudelino,
do Sul de Minas, já tem o número suficiente de assinaturas para
instaurar uma CPI a fim de averiguar o que aconteceu na COMIG ao
longo dos anos. Isso é importante até para que a CODEMIG não
venha a repetir o que sempre aconteceu nas outras empresas.

A sociedade brasileira deixou o discurso ideológico para segundo ou
terceiro plano, não sendo mais importante, hoje, discutir capitalismo e
socialismo - embora ache o capitalismo algo falido, pois temos de
buscar uma sociedade justa, fraterna e igualitária, muito bem
estruturada, muito bem concebida, do ponto de vista conceitual, no
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socialismo. Mas não é isso que hoje se encontra em discussão. A
sociedade quer uma administração proba, um comportamento ético;
que os homens públicos cumpram, após eleitos, suas promessas de
campanha. E, infelizmente, uma parcela deles - não todos, pois
contamos com honrosas exceções -, depois de eleita, esquece todos
os compromissos firmados com o eleitor; esquecem suas raízes, seu

,,berço, sua formação, tudo aquilo de bom de que deveria ser dotado o
ser humano.

E importante aprofundar as investigações de outras empresas e
verificar se há funcionários responsáveis por atos de corrupção. Assim
poderia ser criada não só uma nova empresa em seu nome, mas um
novo conceito e responsabilidade para com o eleitor mineiro. Seria
providencial conseguir essa CPI, para averiguar o que realmente
aconteceu na COMIG.

Sobre o veto em pauta, durante a tramitação desse projeto na Casa,
houve algumas emendas. Umas delas proíbe que a nova empresa
faça novos contratos sem antes realizar os contratos previamente
assinados. A intenção de quem fez o projeto - e é muito bom discuti-
lo, pois, analisada por uma certa ótica, até que a emenda não é de
todo ruim - é principalmente a de não deixar obras inacabadas. Na
administração pública, é comum começar uma obra e depois deixá-la
pela metade. Com o tempo, a obra inacabada vai sendo destruída, e
novas obras são iniciadas. No caso, a emenda é oportuna, porque se
evita desperdício de recursos.

Ao mesmo tempo, como temos desconfiança em relação aos
contratos anteriores, por não sabermos como foram feitos, numa
administração sobre a qual pairam dúvidas, acredito que temos de
ponderar. Se desconfiamos do que aconteceu em uma empresa num
período anterior, ao garantir que os antigos contratos sejam cumpridos
antes de se fazerem novos, poderemos correr o risco de legitimar algo
que talvez não tenha respaldo ético, conforme se deve pautar a vida
pública. O veto do Governador versa sobre essa matéria.

A manutenção desse veto tem nossa simpatia, mas quero dizer que
nem todos os vetos terão o nosso apoio. Em determinados vetos, o
Governador toma atitudes que, a nosso ver, não atendem aos
princípios que nos norteiam, o que não é o caso do veto que ora
analisamos. Não seremos simpáticos a outros vetos.

WiL
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Há um veto a emenda proposta pela Casa. Trata-se do projeto de

lei que regulamentou a cobrança do IPVA e do DPVAT, seguro
obrigatório, em relação ao qual temos vários questionamentos. Há
poucos dias, a imprensa de Minas Gerais revelou o que está por trás
do DPVAT, dos seguros obrigatórios. Muitas vezes pagamos esses
seguros compulsórios, coletando-se fortunas, mas o cidadão não vê o
desdobramento do que paga. Muitas vezes, esses recursos são
usados para o enriquecimento de um "pool" de companhias de
seguros que, muitas delas, não têm sequer um funcionário ou uma
sede - são constituídas apenas no papel. Esse dinheiro que pagamos
é rateado entre elas. Para que essa cobrança se torne cada vez mais
efetiva, é preciso um banco de dados de todos os veículos do Estado.

Esse banco de dados é fornecido pelo Estado de Minas Gerais, o
que tem um custo. Ao mesmo tempo, é cobrado no Banco. Por isso há
uma despesa bancária. Como se não bastasse - talvez uma das
tarefas mais importantes e caras para as empresas que formam esse
"pool" de seguradoras - o Estado é obrigado a fazer uma fiscalização
para ver se o seguro obrigatório foi pago. Os policiais, funcionários
públicos, fazem essa fiscalização em todo o território estadual.
Logicamente, isso custa dinheiro. Já pensou se essas empresas
tivessem de manter funcionários para fiscalizar? Quanto não custaria
às empresas seguradoras? Com certeza, seria algo razoável, algo
ponderável. Mas é o Estado quem faz isso, inclusive multando o
veículo cujo proprietário não pagou o seguro obrigatório.

Pensando em toda essa tarefa que o Estado desempenha de
maneira inteligente e correta, a Assembléia, por intermédio de um
Deputado cujo nome me falta, colocou uma emenda para que essas
companhias seguradoras tivessem de pagar ao Estado quatro
UFEMGs, ou seja, R$6,00, oque daria, por ano, R$30.000.000,00, o
que acho plenamente justo. E um serviço bancário prestado. Se não
pagar, quem vai pagar? E o banco de dados, é a fiscalização. A
emenda teve o apoio irrestrito desta Casa, mas, de maneira
inexplicável, salvo engano, o Presidente da Fundação Nacional de
Seguradoras - FENASEG -, ex-Deputado do PFL, ex-Governador do
Paraná, logo depois de aprovado o projeto por esta Casa, procurou,
segundo informação que recebemos, o Secretário da Fazenda para
encontrar um meio para que essa emenda não fosse votada ou não



546
fosse cumprida, a fim de que não tivessem de pagar ao Estado.
Fomos informados de que o Secretário da Fazenda, naquele
momento, disse que não faria nenhum movimento com esse intuito,
por entender ser justa a cobrança, por entender que o Estado presta
seu trabalho, como se isso não fosse suficiente. Acredito que o Estado
não pode abrir mão de R$30.000.000,00 por mês, justamente o
Estado, que até hoje não pagou uma dívida do IPSEMG, de
R$36.000.000,00, contraída em 2002 junto a um prestador de serviço.
Alega não ter recursos e não paga por serviços prestados, em que os
prestadores gastaram tempo e material.

O Estado estipulou a taxa de incêndio, dizendo que seriam
exatamente R$30.000.000,00 por ano, sacrificando o povo mineiro,
sacrificando o contribuinte, que não agüenta mais tanta tributação, O
Secretário da Fazenda, de maneira consciente e coerente, afirmou
que não tinha como abrir mão desses R$30.000.000,00 do Estado.
Mas, também de maneira inexplicável, esse Presidente procurou o
Governador Aécio Neves. E quem estava ao lado do Presidente desse
"pool" de seguradoras? Um advogado que as representava. E quem
era esse advogado? O ex-Prefeito de Belo Horizonte Pimenta da
Veiga. O Governador vetou essa emenda proposta por esta Casa e
aprovada por unanimidade.

Quero que o telespectador entenda que nosso partido não está aqui
para fazer oposição sistemática. Não estamos aqui como
aventureiros, desejando que, quanto pior, melhor. Do mesmo jeito que
com certeza o Bloco PT-PCdoB votará nesse veto do Governador.

Ele fundamentou dizendo que não seria justo fazer novos
investimentos sem antes assumir os contratos anteriores, até porque
não temos certeza de sua lisura. E assim que se faz política.

Não podemos ser irracionais e deixar de atender a algo convincente.
Ao mesmo tempo, temos de questionar o veto do Governador, que
abre mão de R$30.000.000,00 para um "pooi" de empresas
seguradoras, por influência de amigos políticos partidários do Estado.
O próprio Governador diz que o orçamento apresenta um déficit de
R$1.000.000.000,00, o que é incoerente; com certeza, votaremos
contra.

Esta Casa terá de refletir sobre o veto, pois não estamos criando
nenhuma tributação; simplesmente estamos cobrando por um serviço
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que o Estado presta, pago pela sociedade por meio de tributos. A
sociedade está sendo chamada a contribuir com várias taxas que o
Governador criou no final do ano passado, como a de incêndio.

Como sou médico-legista, fiquei surpreendido, pois o IML sempre
forneceu as documentações, não digo gratuitamente, mas às custas
de um imposto que as pessoas já pagavam e, portanto, não deveriam
pagar novamente. Um laudo de medicina legal custa R$30,00,
R$40,00 ou R$50,00. Quando ocorre um acidente, a família está
enlutada e, muitas vezes, precisa desse documento para continuar o
processo ou para pleitear uma indenização. As pessoas se encontram
em situação financeira difícil e ainda precisam pagar pelo laudo do
IML.

Não podemos admitir essa incoerência. Temos de discutir isso de
maneira ampla, para que possamos cumprir nosso papel. As pessoas
nos elegem pensando que faremos algo de bom para a sociedade.
Ninguém sai de casa no dia da eleição para votar em alguém que
agirá contrariamente ao interesse da maioria. Os candidatos, em
época de campanha, levam as propostas, os projetos até os eleitores
e apresentam-se como pessoas divinas, que têm solução para tudo,
que têm compromisso com o eleitor. Em meio a tantas dificuldades e
desesperança, o eleitor dá o seu voto; mas, assim que se torna
homem público e começa a exercer o seu mandato, o candidato passa
a ter um comportamento completamente diferente do que propôs.

Estamos atravessando um momento de fundamental importância
nos âmbitos federal e estadual. Como sou do PT, acredito no Governo
Federal e que o Brasil mudará. Caso contrário, dificilmente haverá
oportunidade de se conseguirem as mudanças que os brasileiros
desejam; e, aí, o fracasso desse Governo será um grande retrocesso.
Só porque somos do PT não podemos pensar que tudo o que está
sendo feito está correto, pois não está. Tenho outras convicções. Se
até agora não está havendo mudanças, é porque pegamos uma
máquina muito grande, um País enorme, cheio de problemas e de
vícios praticados ao longo de 500 anos.

O Presidente Lula, num ato de responsabilidade ímpar na história do
mundo, assim que ganhou a eleição, em vez de usar o poder como
todos os que galgam o poder, chamou para compor o seu Governo
adversários históricos, inclusive. Fez um Governo de coalizão, que

MÁM



548
não é de esquerda nem de centro-esquerda.

Todos os que compõem esse Governo deveriam ter o mesmo
pensamento que tinha o Presidente quando os chamou para ajudar a
resolver os problemas do País; mas, infelizmente, não é isso que
vemos na prática. Percebemos que cada um vem puxando a brasa
para o seu lado, querendo que suas idéias e seus projetos
prevaleçam. Com isso, na verdade, ainda não encontramos ou não
proporcionamos aquilo que tanto deseja a sociedade.

A situação não é a mesma de antigamente. Os problemas são
muitos. Essa globalização deixou muito vulneráveis os países em
desenvolvimento. Podemos ver que isso não acontece só com o
Brasil, mas com toda a América do Sul. A Argentina e todos os outros
países também estão passando por muitas dificuldades.

Nós, que cumprimos um mandato e exercemos uma função pública,
devemos ter responsabilidade com o conjunto do povo brasileiro e nos
esquecer um pouco das nossas posições pessoais.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) * - Companheiro Chico
Simões, Líder da Minoria nesta Casa, estou ouvindo o seu discurso
vibrante, apaixonado, mas dito com uma voz cansada de tanto clamar
no deserto que é este Poder Legislativo, onde tantos deveriam ouvi-lo,
para aprender com os ensinamentos trazidos por V. Exa.

Queremos deixar bem claro que esta Casa está vivendo um
momento muito rico de debates, de discussão; está voltando a ser
palco de grandes embates, de grandes denúncias que envolvem as
instituições políticas do Estado, como a que foi feita mais cedo pelo
Deputado Rogério Correia em relação à COPASA; e como a que
também foi feita hoje, na parte da manhã, na Comissão de Direitos
Humanos, relacionada às 29 fitas sobre o Delegado Marco Túlio
Fadei.

Está sendo demonstrado e provado a conta-gotas, a cada dia, no
noticiário da grande imprensa nacional e da mineira, que esse
Delegado não atuava sozinho em Minas Gerais, que a sua ação
criminosa tinha tentáculos que chegavam a Juízes, personalidades
políticas, outros policiais e pessoas da sociedade, o que mostra que
era respeitado e temido e, por isso, tratado com tanta deferência.

Mais do que isso, mostra o acerto da Comissão de Direitos
Humanos, formada por mim e pelos Deputados Roberto Ramos,
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Mauro Lobo e Biel Rocha, a qual fez essas denúncias no ano
passado, no mês de setembro, e ouviu as histórias de menores
torturadas por esse senhor. Na época, prestamos solidariedade à
Juíza e exigimos providências. Tudo isso mostra a necessidade de
uma reformulação da estrutura policial.

Agiu certo o Governador ao afastar o Delegado-Chefe do DEOESP
imediatamente após o primeiro apelo dessa Comissão.

Ontem dissemos diretamente ao Governo que as fitas mostrariam
absurdos na utilização das dependências daquela unidade policial
para orgias, festas, churrascos e prática de crimes. Naquele momento,
o Governo acreditou na nossa palavra e, imediatamente, afastou-se,
pois, caso contrário, mostraria situação vexaminosa.

Esta Casa torna-se grande palco de debates. Aí está a CPI da Máfia
do Café. Fico satisfeito por ter feito, há um ano e meio, denúncia nesta
Casa sobre a atuação da máfia em Espera Feliz, onde 300 mil sacas
de café desapareceram. Infelizmente, marcamos debate público no
final de 2002, e, apesar de trazer proprietários lesados e cooperativa
bandida do local, fui impedido de realizar essa audiência Quando os
Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues instalaram essa
CPI, falamos sobre a nossa denúncia. Na semana retrasada, o
Tribunal de Alçada deferiu favoravelmente a prisão do Presidente da
cooperativa de Espera Feliz, preso até ontem, quando, infelizmente, o
Superior Tribunal de Justiça concedeu-lhe "habeas corpus".

Quero deixar claro que a instalação da CPI da Máfia do Café
reforçará o debate nesta Casa sobre tema da atualidade de interesse
de Minas Gerais e de um setor tão importante, já que Minas produz
53% do café brasileiro. O Estado de Minas Gerais seria o maior
produtor mundial de café. O Presidente Mauri Torres não gosta e tem
um pouco de trauma de CPI. Esperamos que, a partir da instalação da
CPI da Máfia do Café, outras possam ser instauradas.

Nos últimos dias, acompanhamos o embate da bancada de apoio ao
Governo Federal com a bancada de Oposição até em torno das 19
horas. O parlamento deve ser um palco de debates e de discussão de
idéias, o que é importante para todos nós. Elogio o discurso de V.
Exa.

Questão de Ordem
0 Deputado Durval Angelo - Gostaria de formular questão de ordem.

Mim
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Os argumentos a respeito da Proposição de Lei n° 15.782 precisam
ser ouvidos por todos os parlamentares, os quais devem deleitar-se
com essas maravilhosas intervenções e com esse embate político.
Não há quórum para a continuação do debate. Portanto, peço licença
a V. Exa. para solicitar ao Presidente o encerramento, de plano, da
reunião, para que continuemos amanhã, com 24 minutos. Quem
ganhará será o parlamento e a democracia. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
qúorum para a continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.126, 1.223 e
.1.224/2003 e, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 89/2003, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 11, 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 11/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - 2° Parte

(Ordem do Dia): Questão de ordem - Inexistência de quórum para
votação - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782;
discurso do Deputado Laudelino Augusto - Questão de ordem -
Registro de presença - Questão de ordem; chamada para a
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
1- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Alberto
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Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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.

V Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, senhores membros da

Mesa desta Casa a que orgulho-me de pertencer, Casa independente,
Casa que está-se fortalecendo cada dia mais perante a opinião
pública do Estado de Minas Gerais e do nosso querido Brasil. Esses
minutos que tenho são para informar que estou protocolando a CPI da
GTech e da Loteria Mineira, relativa ao rombo já anunciado por toda a
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imprensa e, principalmente, pela Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

• Quero deixar bem claro que vejo alguns pontos maldosos em alguns
jornais de hoje. Eles estão dizendo que estou apresentando essa CPI
apenas para perseguir o ex-Governador Itamar Franco. Se tem
alguém para julgar o Sr. Itamar Franco, que foi Prefeito de Juiz de
Fora por duas vezes, que foi Senador da República, que foi

iPresidente do nosso grandioso País, que foi Governador do nosso
grandioso Estado, é a população, não é este simples mortal chamado
Alberto Bejani. As pesquisas que temos em mãos em Juiz de Fora
mostram como a população cobra do ex-Governador o fato de não ter
feito absolutamente nada para a nossa região. Essa CPI é para apurar
um rombo de aproximadamente R$2.000.000.000,00 na área social,
que essa empresa multinacional, essa empresa bilionária, deixou de
recolher aos cofres do Estado.

Quero ser muito honesto nas minhas palavras. Em momento algum,
houve participação do Executivo do Estado para impedir que
propuséssemos esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Apresento-
a, cumprindo minha obrigação, com 59 assinaturas, para averiguar a
vergonha, a ladroagem que acontecia na Loteria Mineira desde 1994,
deixando muita gente com o bolso cheio no Estado, muito bacaninha
com lojas em Brasília, em Belo Horizonte. Minha obrigação, como
parlamentar, está sendo feita. Resta saber se esta Casa vai
sacramentá-la, pois 59 Deputados assinaram o pedido. Tenho a
consciência do dever cumprido. Tenho certeza de que esta Casa é
formada por homens sérios. Tem uma Presidência que nos orgulha,
pois é ocupada por uma pessoa honesta, determinada, e a Mesa tem
pessoas de respeito. Não tenho dúvidas de que esta CPI que estou
encaminhando hoje será aprovada por esta Mesa e instalada, pois é
preciso averiguar o desmando e a roubalheira que aconteciam na
loteria Mineira. Não posso acreditar que uma empresa multinacional,
desde 1994, com contrato que previa, no inciso X, a obrigação de
recolher 25% de sua arrecadação para o setor social em Minas, nunca
tenha feito isso. Isso está no contrato assinado, com várias
testemunhas, pela direção da GTech e da Loteria Mineira da época.
Esse contrato rodou e rodou por várias mãos, e todos falavam que
não haviam visto isso. Como não podem ter visto o inciso X,
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mostrando claramente que havia a obrigação? O Estado, volto a
dizer, perdeu mais de R$2.000.000.000,00 de 1994 para cá.

Está feita minha obrigação. Segundo a imprensa, é picuinha minha
com Itamar Franco. Não tenho picuinha com Itamar Franco. Itamar
Franco é uma história que vai continuar sempre viva em Minas e no
Brasil. Para uns, uma história maravilhosa; para outros, uma tristeza.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.782, que altera a denominação e o objeto
social da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
de início, queria lembrar que, quando apreciamos o projeto que cria a
CODEMIG, abstive-me de votar. Lembro-me bem das palavras que
disse naquele momento: "Apesar de ser a favor - a nossa bancada
toda votou favoravelmente -, a CODEMIG é importante para o Estado
de Minas Gerais, é uma companhia de desenvolvimento para o
Estado de Minas".

Naquele dia, expliquei que me abstive de votar como um gesto
simbólico. Eu gosto muito disso, voto simbólico. Primeiro, para que
não fosse aprovado por unanimidade. Não existe nenhum problema
nisso, uma vez que todos somos favoráveis à criação da CODEMIG.
Mas o fato era que muita coisa estava ficando para trás. Então, disse:
voto simbólico, em nome do povo de Minas, para que pudéssemos
continuar fiscalizando o que estava ficando para trás.

Aliás, não deveríamos ter votado esse projeto aqui. Não deveríamos
ter criado a CODEMIG antes de resolvermos todas as pendências.
Existem seriíssimos problemas envolvendo a COMIG, mas não
conseguimos impedir a votação, pois a maioria da base do Governo
precisava apressar as ações para o desenvolvimento de Minas. Até
concordamos com isso, mas não podíamos ter deixado nada para
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.trás. Aliás, desde julho do ano passado pedíamos a constituição de
comissão especial, além de termos formulado requerimento para nos

iinteirar do que estava havendo com as quatro empresas que se
aglomeraram para fundar a CODEMIG. Quem conhece pode falar da
!!situação em que se encontram a TURMINAS, a CODEURB, o CDI e,
principalmente, tudo o que envolveu a COMIG nos Governos
passados.

Sr. Presidente, então, naquele dia, disse que estava me abstendo, e
isso consta na ata. Não houve unanimidade. Fiz isso com a
consciência de estar defendendo o patrimônio do povo mineiro, um
povo trabalhador, que dá seu sangue para produzir riquezas para este
Estado. No entanto, o suado dinheiro público é desviado e usado de
maneira errada. O Estado realmente necessita arrecadar mais
dinheiro, mas isso não deve ser feito aumentando impostos, criando o
chamado tarifaço.

Na época da votação do tarifaço, eu dizia da não - necessidade de
se criarem mais impostos, uma vez que poderíamos aumentar a
arrecadação por outros meios e usar melhor o dinheiro público. Como
exemplo, falei dos milhões que saíram da COMIG e que foram usados
de maneira irregular. Já existe comprovação. Aliás, isso é matéria de
CPI.

Devemos estudar esse veto, sua manutenção ou rejeição, para
votarmos conscientemente, ou seja, se devemos garantir a
continuação das obras da antiga COMIG. Algumas delas são obras já
iniciadas, outras são convênios obscuros. Esses não devem continuar.
O veto trata justamente das obras já iniciadas, e é isso que desejo
mostrar às Deputadas e aos Deputados e também ao povo mineiro,
legítimo detentor do poder, o qual representamos aqui nesta Casa.

Então, o primeiro item é este: abstive-me de votar por não concordar
com ele. Não podíamos ter criado a CODEMIG sem antes resolver o
que ficou para trás. Na verdade, existe uma expressão popular muito
adaptada para o momento: coloca-se a COMIG debaixo do tapete,
esquece-se dela, e cria-se uma CODEMIG.

Fiquei muito preocupado com uma frase do Presidente da
Companhia de Mineração de Minas Gerais - COMIG -, dita numa das
audiências aqui realizadas. Usamos a mesma frase para justificar a
criação da CPI. Ele dizia que o Governador Aécio Neves também ficou
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preocupado com os convênios da COMIG e "houve por bem
suspender todos os convênios da COMIG, exatamente pela pouca
transparência, e providenciou a criação da CODEMIG". Essa foi uma
frase do atual Presidente da COMIG. O projeto de criação da
CODEMIG foi enviado a esta Casa em agosto de 2003, e desde maio
já estávamos fiscalizando, correndo atrás para saber o que estava
havendo. Esse é um dos ralos, expressão popular, por onde o dinheiro
público saía. Não sei se sai, até ficamos em dúvida, uma vez que as
investigações não são feitas, não são criadas as CPIs que solicitamos,
as respostas aos requerimentos não chegaram até hoje, e parece que
alguns dos requerimentos ainda nem saíram da Mesa. Então, ficamos
no direito de desconfiar se a atual CODEMIG continua financiando
obras irregulares.

"O Governador houve por bem suspender os convênios da COMIG,
exatamente pela pouca transparência". Essa fala, vinda do Executivo,
é muito significativa. O Executivo tem consciência da pouca
transparência da COMIG, que deveria estar preocupada com aquilo
que é da sua competência, por exemplo, as estâncias hidrominerais.
São uma grande riqueza, um diferencial maravilhoso de Minas Gerais,
além de todos os minérios que temos, o ouro e o diamante, em bons
tempos, o ferro e tantas outras riquezas. Nosso circuito das águas é o
maior do mundo em quantidade, qualidade e especialidade, são as
águas terapêuticas das estâncias no circuito das águas no Sul de
Minas, Araxá, Poços de Caldas, Fervedouro e tantas outras cidades
do nosso Estado.

Muitas dessas estâncias são da competência da COMIG, no entanto
estão abandonadas. Digo isso com conhecimento de causa, pois sou
nascido, criado e batizado com água mineral em Caxambu. Morar em
Caxambu é a mesma coisa que estar em São Lourenço, cidade irmã,
além de Lambari, Cambuquira, Passa-Quatro e Aguas de Contendas,
no Município de Conceição do Rio Verde, aquela riqueza maravilhosa.
E os parques das águas estão abandonados, não há investimento há
muito tempo. São feitas licitações, passou para a SUPERGASBRAS;
em São Lourenço, a Nestlé faz uma exploração terrível.

Faço um parêntese para dizer que na segunda-feira passada seria
publicada uma portaria do DNPM permitindo a desmineralização da
água mineral, mas lembramos a Constituição, que proíbe a
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desmineralização. E esquisito que, em São Lourenço, a Nestlé
desmineralize uma água riquíssima para fazer sua água e mandar
para o mundo todo. Este ano o tema da Campanha da Fraternidade é
a água. Estamos criando, na Assembléia, a Frente Parlamentar
Mineira de Defesa e Preservação da Agua.

Voltando ao assunto da COMIG e desse veto, não podemos deixar,
em hipótese alguma, que se coloque a COMIG debaixo do tapete.

Criou-se a CODEMIG, foi publicada a lei, e apenas aguarda-se a
decisão do veto do Governador, o que será feito nas próximas
reuniões.

Farei um breve histórico da situação. Tudo começou no mês de
maio, atendendo a solicitações e denúncias da comunidade da região
sul-mineira, Maria da Fé e Cristina. Ali foi construída uma rodovia, o
que é incrível por se tratar do traçado de uma BR, mas era uma
estrada de terra ligando os Municípios de Cristina e Maria da Fé. O
Governador à época, Itamar Franco, e o Vice-Governador, Newton
Cardoso, foram à inauguração dessa rodovia, que, com um ano de
construção, estava bem deteriorada, apresentando vários buracos, e
fomos investigar. A empresa responsável fez um tapa-buracos um ano
depois e, após dois anos, novamente surgiram os buracos, e
descobrimos uma série de irregularidades na construção. Solicitamos
o projeto, que não se encontrava acabado e nem foi usado, prova é
que nele foram feitos vários aditivos sob argumentação de que teriam
de construir mais uma ponte, etc. O DER simplesmente fez o projeto
inicial, mas não acompanhou a construção. E descobrimos que a
verba era da COMIG. A COMIG passou a verba para as Prefeituras de
Cristina e Maria da Fé a fim de que fizessem 6km no Município de
Maria da Fé e 11 km no Município de Cristina. E a estrada começou a
ficar intransitável. Em maio fizemos uma visita técnica ao local, do
qual fizemos fotos, e constatamos estar tudo muito malfeito. A obra
orçada em pouco mais de R$2.900.000,00 acabou por ficar em
R$7.800.000,00. Dela constavam algumas obras de arte, pontes
metálicas que foram pagas e não existem. Solicitamos ao Prefeito de
Cristina que nos levasse a cada uma das pontes, o que não foi
possível devido à sua inexistência. Até aí a COMIG não teria nada a
ver com o fato, já que apenas repassou o dinheiro. As responsáveis
seriam as Prefeituras de Cristina e de Maria da Fé. Mas quando foi
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ventilada na imprensa a existência da fiscalização que estávamos
fazendo, começaram a surgir telefonemas, pessoas nos procurando,
Vereadores de diversas cidades, aliás o Deputado Sebastião Navarro
Vieira entrou com uma solicitação para verificar uma outra obra com
verba da COMIG. Mas verificamos tratar-se de obra da competência
da COMIO, que é o Hotel Termas de Poços de Caldas. A pedido do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, começamos a investigar a obra,
fizemos uma visita técnica ao local. Mas começaram a surgir as
questões de Ouro Preto, Cachoeira do Campo. Deveria ter sido
duplicada uma rodovia no Distrito de Cachoeira do Campo, que
pertence ao Município de Ouro Preto, o que não foi feito. Surgiram
outras obras com relação à água também nesse distrito. Surgiram
denúncias relativas à MG-10, no trecho serra do Cipó-Conceição do
Mato Dentro. Nossa Comissão de Transporte esteve no local
anteontem, verificando as irregularidades e o trabalho mal-realizado.
Não sou técnico em construção, mas fomos à localidade
acompanhados de consultores e solicitamos ao DER o fornecimento
de sonda, laboratorista, para verificar o fato. Mas podemos sentir que
a obra não foi bem realizada, e 14km nem foram pavimentados.

O serviço feito já foi perdido depois de toda essa chuva. Outro fato
muito sério é o passivo ambiental. Quanta nascente foi soterrada!
Aquela beleza natural da serra do Cipó foi vilipendiada.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre Deputado
Laudelino Augusto, cumprimento V. Exa. pelo assunto que levanta,
pela persistência do seu trabalho na apuração dos fatos e sua luta
pela transparência. Quero somar-me ao seu esforço para que essas
fortes suspeitas sobre as obras da COMIG, quase todas passando
pela mesma empreiteira, a Construtora Global, sejam realmente
esclarecidas.

Procurei V. Exa., que estava investigando a estrada Cristina-Maria
da Fé, para que inseríssemos nesses estudos a reforma das Termas
Antônio Carlos, em Poços de Caldas. Parece-me evidente que a
COMIG usava as Prefeituras para esconder essas obras que realizava
sempre por meio dessa empreiteira. Ou a empreiteira realizava a obra
diretamente ou subempreitava ou realizava a obra cuja concorrência
havia sido ganha por outra empresa. A Global sempre estava no meio
das obras da COMIO e sempre utilizava as Prefeituras.
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No Governo ColIor, quando era Prefeito de Poços de Caldas e

estava construindo um pequeno hospital, recebi a visita de um
preposto do Ministério da Saúde juntamente com dono de empreiteira.
Levaram-me uma papelada e disseram-me que o Ministério tinha
interesse em ajudar a fazer o hospital, que eu não precisaria gastar
um centavo da Prefeitura, que era só assinar aqueles papéis. Fui
examinar os papéis e constatei que o custo do hospital, que me
dariam pronto sem que precisasse gastar um centavo da Prefeitura,
era dez vezes superior ao que realmente valia. Recusei a proposta.
Disseram-me o seguinte: "Prefeito, o senhor vai gastar dinheiro da sua
Prefeitura, do seu caixa? Não quer ganhar o hospital?" Respondi que
não era só Prefeito de Poços de Caldas, nem apenas poços-caldense,
mas mineiro, brasileiro; que o que queriam era colocar a mão no
dinheiro do Brasil, e eu não poderia concordar nem ser conivente com
aquilo. Dei 30 segundos para que saíssem da minha sala, senão
chamaria a guarda para detê-los por tentativa de suborno, de
corrupção. Essas coisas existem. A tática é a de utilizar as Prefeituras.

Em Poços de Caldas, a Prefeitura realizou concorrência para a
reforma das Termas, talvez concorrência de melhor técnica, dirigida, a
qual foi vencida pela Global, empresa predileta da COMIG e que
nunca tinha trabalhado para a Prefeitura de Poços de Caldas.
Consumiram-se lá os R$3.000.000,00 da COMIG. V. Exa. teve a
oportunidade de visitar. Pedi o estudo da Comissão de Transporte e
torço para que seja criada a CPI para analisarmos essa questão das
Termas, porque acredito que o que foi feito lá - e malfeito - que custou
R$3.000.000,00, não vale R$500.000,00. Acho que o Prefeito, que é
do partido de V. Exa., que tenho como um homem sério, foi iludido. E
a história do hospital da época do ColIor. Ele queria fazer a reforma
das Termas, a COMIG dava o dinheiro, mas tinha que ser por meio da
Global e daquela forma. Então, "segurou a cabra" a favor da Global,
dessa junção COMIG e Global, como é o caso da sua estrada. Da
mesma forma, não foi a COM lO que fez a concorrência diretamente e
que pagou. Ela deu dinheiro para as Prefeituras fazerem a
concorrência. Essa era a sistemática utilizada.

Infelizmente, Deputado Laudelino Augusto, se existe óbice para a
realização dessa CPI por que tanto se luta, quero estar junto com V.
Exa. Acho importante esclarecer isso numa conjuntura em que V. Exa.
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deve estar em situação muito desconfortável, porque o PT não
quer abrir CPI dos bingos do Waldomiro, lá em Brasília.

O Prefeito de Poços de Caldas, do partido de V. Exa, usou toda a
força, todo o prestigio, pressionando Vereadores para que a CPI que
a Câmara Municipal iria instalar não fosse aberta. Até à véspera da
votação da CPI, Vereadores que davam entrevista em rádio e em
jornais defendendo a apuração do caso votaram contra. O que mais
há para se apurar? Se está errado, vamos esclarecer e punir. Mas, se
está tudo certo, vamos dar um atestado de honestidade. CPI serve
para isso também.

Em Poços, a Prefeitura do PT não deixou abrir a CPI. O Governo
Federal não deixa abrir CPI. Acredito que encontraremos bastante
dificuldade aqui também, embora não acredite, conforme V. Exa.
afirmou no início do seu discurso, que a CODEMIG, sendo sucessora
da COMIG, carregue seus vícios. Hoje temos um Governo
completamente diferente. Digo com tranqüilidade que pelo Governo
Aécio Neves ponho a mão no fogo.

Agradeço a gentileza de V. Exa. em me conceder este aparte,
permitindo-me trazer este depoimento.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Laudelino
Augusto, parabenizo V. Exa., que tem insistido em esclarecer esses
contratos com a COMIG. Como V. Exa. já expôs, a COMIG tem dois
eixos de problemas. Um deles é a venda das ações da CODEVASF,
cujo prazo a COMIG perdeu, e uma empresa de nome Solaris adquiriu
as ações. A Solaris tem capital nas ilhas Bahamas, um paraíso fiscal.
Já cansamos de fazer essa denúncia, e o Ministério Público não
consegue saber quem são os proprietários dessa empresa, que
ganhou um dinheirão da noite para o dia, porque, ao que tudo indica,
alguém facilitou para que a Solaris adquirisse essas ações, em vez da
própria COMIO.

A outra questão são as obras que a COMIG fez com diversos
municípios. O Deputado Sebastião Navarro Vieira prefere referir-se a
seu município, mas foram vários os municípios em que a COMIG fez
esse tipo de obra. Ou o Prefeito fazia o convênio para a realização de
obra ou não teria obra na cidade. Se não fizesse obra na cidade,
provavelmente o Deputado Sebastião Navarro Vieira estaria aqui,
candidato que parece que é em Poços de Caldas, para dizer que o
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Prefeito do PT não fez a obra, não assinou o convênio, e por isso
não tem obra na cidade. Então, o Prefeito fica em uma situação difícil.
Como não assinar um convênio com o Governo do Estado para a
realização de uma obra? Não há nada irregular naquela cidade.
Conversei com nosso Prefeito Paulo Tadeu, e está tudo dentro da
maior legalidade. Mas é a onda de denuncismo contra o PT para
tentar desestabilizar o partido em um ano eleitoral. Vamos agüentar
isso aqui por muito tempo. O pessoal vem de Neves com medo do Dr.
Getúlio, fala um monte de bobagens ao microfone, e o microfone
aceita tudo. Não é o caso do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
é sério e merece todo o nosso respeito. Outros não merecem tanto
respeito assim.

Quero alertar o Deputado Sebastião Navarro Vieira para que inclua
a COPASA nas investigações, a fim de que também a COPASA do
Governador Aécio Neves seja averiguada nesse caso.

O contrato da COPASA com os municípios sempre foi o seguinte: as
obras são feitas pela COPASA, que licita, realiza e fiscaliza as obras,
porque tem o corpo técnico para fazê-lo. O Governo Aécio Neves
entrou agora e mudou o processo. A COPASA entrega o dinheiro ao
município, que faz o processo de licitação. Por mais bem-
intencionado o município não tem a menor condição de fazer
fiscalização. E claro que, se o Prefeito não topar esse tipo de
convênio, não faz a obra no município. Quem será acusado de
irresponsável: o Prefeito ou o Governador? Em meu entendimento, o
Governador. Outros Prefeitos desonestos como esse de Alfenas
aproveitam esse tipo de contrato para comprar Vereador com o
convênio da COPASA. A fita que vimos ontem diz duas coisas
impressionantes.

E hoje o Líder do Governo responde que isso é cortina de fumaça do
PT para encobrir o caso Waldomiro. Não podemos investigar mais
nada. Tudo cai no caso Waldomiro. Acho que é isso que eles querem.

Na primeira fita, o Prefeito distribui o dinheiro e, depois, diz o
seguinte: "Olha, se votar o projeto , da COPASA, ganha mais
R$2.000,00". O Vereador pergunta: "E mesmo? Mas quando?". O
Prefeito responde: "Imediatamente, no dia seguinte. Votou, ganhou
R$2.000,00". O Vereador: "Mas há para a outra turma?". "Não," - diz o
Prefeito - "para a turma nossa".
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Acaba a primeira fita, aí vem a segunda. Vou passá-las aqui.

Preparei tudo. O áudio está ruim, mas faço questão de passar aqui.
Achei que o Governador Aécio Neves iria tomar a atitude de

fiscalizar, mas tomou a atitude de encobrir, usando como desculpa o
caso Waldomiro. Não falou em investigação.

Esse assunto merece vir a Plenário, Deputado Laudelino Augusto, e
faço uma relação do que houve comigo no passado e como o
Governador Aécio Neves está acobertando agora. Agora é ele. Ele
poderia ter dito: "Vou olhar", mas não. Disse que é denuncismo do PT
e não quer olhar.

A segunda fita mostra um empresário, um lobista, que passa horas
dentro da Prefeitura, fazendo "lobby". De repente, diz: "Prefeito, você
está muito mole. Liga para o Cássio". Cássio é o Superintendente da
COPASA na região Sudoeste. "Fala assim para o Cássio: "Cássio,
cadê o dinheiro que você prometeu para os caras? Cássio, cadê o
contrato que você prometeu e que ainda não foi assinado?"." E, agora,
vem o Líder do Governo dizer que isso é cortina de fumaça para o
caso Waldomiro, e esconde debaixo do tapete a investigação. O caso
Waldomiro está sendo investigado.

Não estou pedindo CPI, apesar de caber CPI. Aliás, caberá CPI,
vamos anunciar isso aqui. Já conversei a respeito com o Deputado
Chico Simões e discuti isso na bancada. Se o Governador do Estado
continuar negando-se a apurar o caso da COPASA, solicitaremos uma
CPI. Quero a assinatura do Deputado Sebastião Navarro Vieira e dos
demais Deputados, para que não aconteça o mesmo que aconteceu
na COMIG.

A Bancada do PT não está ainda apresentando o pedido de CPI.
Quero acreditar que o Governador Aécio Neves não tomará a mesma
atitude que tomaram seus Líderes. E pior, Deputado Laudelino
Augusto, se V. Exa. ler os jornais de hoje, verá que todos encobriram
o caso. E impressionante o controle e a censura financeira que o
Governo do Estado está exercendo sobre a imprensa. As TVs não,
estas estão mostrando tudo.

O jornal "Diário da Tarde" é o mais impressionante de todos. Sabe
que título deram à denúncia que fizemos? "Líder acusa" - aí pensei:
"Deve ser o Líder do PT ou da Minoria, Chico Simões", mas não, é o
Líder do Governo. "Líder acusa: cortina de fumaça para encobrir o
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caso Waldomiro.". A denúncia não aparece. Só aparece a resposta
do Governo, ou melhor, a acusação do Governo contra a nossa
denúncia. E um absurdo uma imprensa desse tipo e o controle
financeiro de censura que se exerce sobre a imprensa. É um absurdo.

• Merece outra CPI.
O caso Waldomiro está sendo investigado, e um monte de

•.. , Providências estão sendo tomadas. No caso COPASA, o Governo não
reage nem para dizer se fará uma auditoria, nem ao menos para fingir

• que vai olhar. Simplesmente diz que isso é denuncismo do PT para
encobrir o caso Waldomiro. Sequer investiga.
• As fitas estão no meu gabinete. Quem quiser pode ir lá para vê-Ias.
A TV mostrou ontem as duas falas a que já me referi e que, desculpe-
me o Deputado Laudelino Augusto, vou repetir. A primeira fita mostra
o Prefeito dizendo depois que distribuiu o dinheiro: "Logo após votar o
projeto da COPASA, mais R$2.000,00.". O Vereador pergunta: "Mas é
para a outra turma?". O Prefeito: "Não. E para a nossa turma.". O
Vereador: "Mas vem quando?". O Prefeito: "Logo que votar. No dia
seguinte, vêm os R$2.000,00".

A segunda fita mostra o empresário lobista, que, aliás, é denunciado
por obras irregulares em Alfenas, dando uma "dura" no Prefeito:
"Prefeito, liga para o Cássio. Cobra do Cássio. Pergunta para o Cássio
cadê o dinheiro prometido para os caras, cadê o contrato da
COPASA?".

Pergunto: o Governador não vai investigar isso? Vai continuar
encobrindo o fato nas folhas de jornais? Não encobrirá tudo, porque
as TVs já estão noticiando, o escândalo já está posto e Alfenas foi
depredada. O Governador não pode esconder a cabeça debaixo da
terra, fingindo que nada aconteceu e atribuindo nossa denúncia ao
caso Waidomiro. Não. Isso é inaceitável. E postura do Governador
para encobrir falcatruas e não ter de fiscalizar. Se o Governador não
disser que fiscalizará, instalaremos uma CPI.

E não venham dizer que é incoerência nossa porque o Governo Lula
mandou apurar; o Governador, não.

E digo mais, Deputado Laudelino: aposto tudo nesta Casa que não
sairá CPI do caso da GTech. Nós assinamos, o repórter me perguntou
se era incoerência do PT e demonstrei, por A mais B, fazendo contas,
que não há incoerência. No caso da GTech o Governador Aécio
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Neves mandou suspender três modalidades de jogos, que são
exatamente as três que o Azeredo permitiu através de contrato aditivo
em 1997. O Governador tem, portanto, a nossa confiança de que está
investigando as coisas. Mandou fazer uma auditoria, pela qual
estamos esperando, confiando no Governador.

Mas, se o PI- abre fogo amigo e atira no Governador pelas costas,
pedindo CPI porque não confia na auditoria do Governador, não
somos nós, do PT, que vamos dizer para não haver a CPI. Quem
pediu foi o PL, nós confiamos na auditoria do Governador. Confiamos
no nosso Governo e por isso achamos que não precisa haver CPI lá,
para a imprensa burguesa, comprada e antipetista ficar fazendo
escândalos que não existem, fazendo "auê" para desestabilizar o
Governo. Isso, não. Mas exigimos do nosso próprio Governo as
apurações que estão sendo feitas. Não é o caso aqui, a base do
Governo não confia nele. Nós confiamos na auditoria.

Por essa razão, a primeira coisa que estamos pedindo é que se faça
uma auditoria na COPASA e que pelo menos o Governo coloque
alguém para investigar essa denúncia de Alfenas, Deputado
Laudelino. Isso precisa ser feito, mas dizer que não vai investigar, que
tudo em Alfenas está tranqüilo, que é apenas um caso local que
envolve a COPASA, realmente a base do Governo me decepciona,
querendo esconder muita sujeira debaixo do tapete.

Se o caso da COMIG que V. Exa. traz com toda propriedade
necessita de uma investigação pelo seu passado, a COPASA precisa
de uma investigação pela atualidade. Aliás, o Diretor da COPASA
também foi denunciado aqui por contratos irregulares que fez e pelo
recebimento de dinheiro indevido. Isso também foi acobertado.
Lembrem-se de que o caso não foi denunciado por mim, mas pelo
Deputado Fábio Avelar, que apresentou denúncia sobre a
irregularidade do recebimento de verbas indevidas por parte do Diretor
da COPASA. O problema da COPASA continua. Não sei por quê,
começo a desconfiar que o Governador não quer investigar o caso da
COPASA.

Peço desculpas ao Deputado Laudelino por ter me alongado, mas
quero dizer que o problema da COPASA não é apenas de Alfenas.
Recebi a denúncia de João Pinheiro, com o mesmo tipo de contrato, e
os Vereadores do PT estão lá apurando denúncias de irregularidades
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e de recebimento de propina por parte de Vereadores, pelo mesmo
tipo de contrato. O Deputado Chico Simões disse ontem que na sua
cidade, Coronel Fabriciano, acontece o mesmo tipo de contrato.
Parece que esse contrato está estadualizado. A COPASA abre mão
de fazer o processo de licitação e fiscalização e repassa para os
municípios, que não têm condições técnicas de acompanhar obras
dessa importância porque são estações de tratamento de esgoto e
construção de redes de esgoto nas cidades. São obras, portanto, que
merecem apoio e fiscalização técnicos, que os municípios não têm.

Foi ótimo, Deputado Laudelino, que V. Exa. usasse o tempo para
discutir a questão da COMIG porque o que aconteceu lá no passado
está acontecendo agora - e com muito mais dinheiro - com a
COPASA, porque são obras extremamente caras. Ou o Governador
pára de acobertar isso na imprensa vergonhosamente e manda fazer
a apuração ou vamos achar que o Governador também tem alguma
coisa a encobrir na COPASA e, nesse caso, merecerá, sim, um
pedido de CPI. Parabenizo o Deputado por abordar o assunto com
tanta constância e veemência, porque de fato é preciso que a
denúncia da COMIG não se repita em outras empresas muito mais
ricas, como é o caso da COPASA. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado
Laudelino, o Deputado Rogério Correia não fez um aparte, mas um
discurso paralelo inserido no seu, e citou o meu nome diversas vezes,
chamando-me para o debate. Queria que V. Exa. me concedesse um
pequeno aparte.

O Deputado Laudelino Augusto* - E claro que concederei, mas
gostaria de voltar à questão do veto, porque ainda tenho bastante
coisa para abordar. Vou conceder os apartes, mas, se não forem para
esse assunto, teremos oportunidade depois, à tarde, e em diversas
oportunidades.

Ainda tenho muito para discutir sobre esse veto e como estamos
votando. Peço apenas que seja rápido, Deputado Sebastião.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Laudelino, agradeço a gentileza de V. Exa.

Quero apenas cumprimentar o Deputado Rogério Correia, grande
Líder do Bloco PT-PC-doB, pela sua inteligência. Ele sabe distorcer os
fatos. Chamou-me diversas vezes para falar. Disse que aparteei V.
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Exa. para fazer denuncismo contra o PT, que está havendo uma
onda de denuncismo. No entanto, essa questão de Poços é muito
mais antiga que a do Waldomiro. Já estamos lutando por ela há muito
tempo. A visita que V. Exa. fez a Poços de Caldas antecede o
escândalo de Waldomiro, não tem nada a ver com ele.

No aparte que pedi a V. Exa., fiz ressalva à visão que tenho do
Prefeito petista de Poços de Caldas, Sr. Paulo Tadeu, que acredito ser
um homem honesto. Até historiei o caso que me aconteceu durante o
Governo CoIlor. Entendo que ele quis, de fato, fazer a obra, mas
acabou "segurando a cabra para outro". Penso que fez concorrência
dirigida para salvar a obra para a cidade.

Mas o que defendo é a abertura, a transparência, a clareza. O
Prefeito de Poços não quis CPI de forma alguma. Ao contrário, quis
enterrar o assunto para que não aflorasse, pois, na verdade, essa não
foi uma concorrência das mais claras, das mais abertas, foi dirigida
para aquela empresa de seleção da COMIG, que estava dando o
dinheiro para que fossem feitas as reformas das termas. E acuso, sim,
que houve desvio de verba. Não sei para quem foi - não acredito que
seja para o Prefeito, pois o tenho na conta de homem honesto em
questão financeira -, mas sei que essa obra não valia mais de
R$500.000,00, apesar de ter custado R$3.000.000,00. Portanto, algo
de estranho há.

Defendo sempre a CPI, a clareza, a transparência e até essa forma
incisiva de o PT fazer oposição, porque isso, às vezes, permite a
correção de erros. Se existe algum erro na COPASA, é bom que a
situação seja esclarecida, apurada. O próprio Deputado Rogério
Correia entendeu que o Governador mandou apurar o caso para
corrigir os erros. E lógico que erros acontecem. Somos humanos, e o
Governo, por ser grande, às vezes não vê um erro que está
acontecendo a sua volta.

Por isso é importante que as denúncias sejam feitas e apuradas,
Deputado Laudelino Augusto. Essa questão de esconder, de não
querer que se apure, de colocar o tapete em cima para esconder
sujeira é que não pode mais continuar. O Brasil hoje é outro. O próprio
PT nos deu a esperança de que iríamos construir um novo País, no
entanto está fazendo as mesmas coisas. O Prefeito de Poços não
quer que se apure o caso da concorrência; o Governo Lula e José
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Dirceu também não querem que se apure o caso de Waidomiro,
então fica tudo escondido embaixo do tapete. Ao contrário, defendo a
transparência. Se existem denúncias, temos de apurá-las. E como eu
disse no primeiro aparte que V. Exa. me concedeu: a CPI não serve
apenas para condenar, mas também para dar um atestado de
honestidade.

O Deputado Rogério Correia, como sempre procurando desviar o
assunto de José Dirceu e Waldomiro, que é o assunto do momento,
hoje, no Brasil, conseguiu ocupar a tribuna durante 1 hora nesses
dias, desviando o assunto para GTech e Eduardo Azeredo e, agora,
quer inserir COPASA. Não quer CPI de bingo, mas quer fazer uma
CPI da GTech, para desviar assunto.
Li Essa é uma manobra de muita inteligência e traz também a debate
•essa questão escandalosa e polêmica de Alfenas, que já era até
prevista por mim. O ilustre Deputado Carlos Pimenta estava fazendo
política em Alfenas, onde tem filhas que fazem medicina, e se
aproximou do Prefeito.
• Avisei a ele, na época, para fugir do Prefeito, que é conhecido na
região, pois no passado, Deputado Laudelino Augusto, ele já foi
cassado.

Há coisas que não entendo muito na política brasileira. Ele já foi
posto para fora da Prefeitura, já foi cassado, condenado. Dizem que
ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo pecado. Ele
cumpriu a pena, ficou livre, pôde se candidatar e ganhou a eleição
outra vez. Mas é pública e notória a maneira de o Prefeito de Alfenas
conduzir, agir, ultrapassar os limites do escrúpulo. Por isso, acredito
que seja um caso isolado, que faz parte da maneira de ser do Prefeito
Gutemberg. Agradeço novamente a V. Exa. por me permitir esclarecer
ao Deputado Rogério Correia que não foi denuncismo. Se fiz denúncia
contra o Prefeito de Poços de Caldas foi da suspeição que tenho de
uma concorrência dirigida. Fiz a denúncia de que ele também, como o
PT nacional, não quer que se apurem as coisas, não quer tornar as
coisas claras e transparentes. Não levantei a menor suspeita sobre
sua integridade moral.

O Deputado Laudelino Augusto* - Gostaria de voltar ao assunto que
estava discutindo. Farei duas observações, para o aparte do
Deputado Sebastião Navarro Vieira não ficar sem comentário.
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Primeiro, ele disse que eu ficaria constrangido por causa de o
Prefeito ser do PT. Em hipótese nenhuma. Em nenhum momento
deixamos de fiscalizar. Atendendo a um requerimento do Deputado
Sebastião Navarro, fomos, seis Deputados, a Poços de Caldas, fazer
fiscalização. Vimos todas as obras. O senhor fala que seriam
R$500.000,00. Foram muitas obras, e foram gastos R$3.000.000,00.
Não foi feita a fachada do prédio, porque precisa de ordem do IEPHA,
por questão de patrimônio e manutenção da fachada. Mas,
internamente, reformas que há muitos anos não eram feitas - parece
que algumas nem haviam sido feitas ainda, como no sistema
hidráulico, nas termas, recuperando o calor das águas - foram
realizadas. Infelizmente o senhor não pôde ir, estava em Cuba,
visitando um país que tem muito a nos ensinar em seu projeto
socialista de sociedade. Quem sabe o senhor poderia pedir para
alguém ver tudo o que foi feito, é bem mais do que R$500.000,00.
Foram gastos R$3.000.000,00. Nossa equipe da Assembléia foi lá,
fez-se um relatório.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado
Laudelino Augusto, V. Exa. deve ter visto uma plaquinha de alumínio
na parede, escrito "Saída". No relatório da auditoria da Prefeitura,
essa plaquinha custou R$-13.000,00.

O Deputado Laudelino Augusto* - Eu e mais cinco Deputados
estivemos lá, fiscalizando. Voltaremos sem constrangimento nenhum.
Somos representantes da população que nos elegeu, e não do partido
em si. Por exemplo, foi um Deputado do partido do Prefeito de Alfenas
que levantou o que estava ocorrendo lá. E uma questão ética.
Representamos a população.

Continuarei o assunto e, após, concederei aparte aos dois
Deputados que já o solicitaram. Estamos fazendo investigação em
Maria da Fé, Cristina; fazendo investigação na MG-10. Vimos que o
dinheiro da COMIG foi passado para o DER, que as estâncias
hidrominerais estão abandonadas. Vimos o que ocorre em Ouro Preto
e Cachoeira do Campo e a questão da Solaris que o Deputado
Rogério Correia abordou aqui. Na quinta-feira passada estive no
Ministério Público presenciando depoimento dos representantes da
Corretora ltaú. Na próxima semana deverá ocorrer o depoimento dos
representantes do Citibank, que compraram ações em nome de
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pessoas que não apareceram até agora. Há notícias de que são
pessoas do Governo passado e do atual. Talvez por isso essa
dificuldade de instalarmos a CPI.

Apresentamos requerimento, datado de 26/8/2003, solicitando desta
Casa uma comissão especial para, em 60 dias, proceder a estudos
• para conhecimento e apuração de fatos relativos à gestão
administrativa da COMIO. Ainda não estava nesta Casa o projeto da

• CODEMIG.
Dissemos na justificação: "O Governador do Estado apresentará a

esta Casa...".
Menos de uma semana depois, ele apresentou a esta Casa o projeto

da CODEMIG. Mas já estávamos pedindo a instauração de uma
comissão especial, o que não passou pela Mesa e por ela não foi
votado. Quem sabe, se essa comissão tivesse sido instaurada, já não
teríamos um projeto da CODEMIG sem haver tantas desconfianças,
sem que precisássemos desconfiar da CODEMIO, como, desculpem-
me, ocorre atualmente? O Governo se diz sério, mas, se não quer
investigar nem apurar os casos, fica-nos, pelo menos, uma
interrogação.

Então, fizemos esse pedido da comissão especial e apresentamos
vários requerimentos, cujo andamento cobro da Mesa neste momento.
Apresentamos, por exemplo, um requerimento de informações sobre o
processo de liquidação da CODEURB, cujo passivo foi incorporado
pela CODEMIG. Também apresentamos os Requerimentos nos 1.454,
em que solicitamos informações sobre a situação patrimonial da
Companhia de Distritos Industriais, que também foi aglomerada na
CODEMIG; 1.452, a respeito da situação atual da própria COMIG; e
1.450, em que solicitamos informações sobre a TURMINAS. Esses
requerimentos ainda não passaram pela Mesa, Sr. Presidente. Mas
ainda estão na pauta, e gostaríamos de reiterá-los, pois essa
informações certamente nos vão ajudar nas investigações e na
fiscalização.

Em dezembro, quando o projeto estava para ser votado, solicitamos
uma audiência pública, que foi realizada com a presença de pessoas
implicadas com a questão da Solares, que comprou as ações. Ora, a
Solares pagou R$88.000,00 e, menos de dois meses depois, recebeu
mais de R$1.000.000,00 de dividendos da COMIG. Que coisa! Quem
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tinha essas informações privilegiadas? Quem está por trás da
Solares, que recebeu essas informações e que as usou para comprar
ações pelas quais pagou R$88.000,00, tendo recebido, depois de dois
meses, mais de R$1.000.000,00? E certo que, depois, conseguiu-se
que isso fosse segurado na justiça: os depósitos estão sendo feitos
judicialmente, e os donos nem aparecem para retirar o dinheiro
depositado em juízo.

Quer dizer, é claro que tem alguma coisa por trás disso tudo. Como
nos disse o próprio representante do Executivo, o Governador houve
por bem suspender os convênios da COMIG exatamente pela "pouca
transparência" - palavras do próprio Executivo -, e providenciou a
criação da CODEMIG. Ora, cria-se a CODEMIG e esquece-se a
COMIG? Não! Temos de nos lembrar da TURMINAS, da CODEURB,
da CDI e de tudo o que está envolvido.

Por isso, Presidente, quero enfatizar a necessidade da CPI. A CPI
da máfia do café já está praticamente criada, e ela é mesmo
necessária, já que Minas Gerais é uma grande produtora de café e o
Sul de Minas o maior produtor do Estado. Também a CPI da GTech já
recebeu quase 60 assinaturas. Agora, gostaria de esclarecer alguns
pontos quanto à CPI da COMIG. Foi a primeira que entrou, no dia 4 de
dezembro, com 40 assinaturas, quando são necessárias 26, e há
motivos para a sua realização: é dinheiro público que está envolvido
nisso; o suado dinheiro do nosso povo, que foi pelo ralo da corrupção
e do desvio, quando estamos precisando de dinheiro para a área
social e para o pagamento dos funcionários da educação, da saúde,
do Fisco, enfim, de todas as áreas do Governo. Diz-se que só se vai
aumentar o salário com uma arrecadação maior; ora, conseguimos
maior arrecadação diminuindo o ralo da corrupção e do desvio do
dinheiro público. OU seja, há motivos. Em nome do povo mineiro, que
representamos e do qual recebemos o nosso salário, precisamos
realizar essa CPI.

Dizem que isso vai melindrar algumas pessoas do Governo. Ora, há
muito tempo o nosso povo está melindrado com essa situação de
miséria, dificuldades e falta de emprego. Agora, não se vai realizar
uma CPI porque isso poderá melindrar alguém que está no Governo?!
Sem essa! Somos autônomos. O nosso chamado Poder - digo
"chamado Pode( porque, na verdade, temos de ser um órgão de
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serviço à sociedade - tem de ter uma harmonia com o Executivo,
mas é autônomo.

Não é porque o Executivo não quer melindrar alguém que
deixaremos de fazer uma CPI. Portanto, Sr. Presidente, insisto, o
Regimento permite que haja mais de uma CPI em curso. Há três
pedidos, e temos como realizá-los. Os três são importantes e
necessários. Solicito, até por questão de ordem, que comecemos pela
primeira, porque há motivos, razão, matéria a ser investigada e 40
assinaturas. E fundamental que a façamos, pois investigará tudo.

Insisto nesse assunto porque está ligado ao veto. O veto garantirá
ou não a continuação das obras que já foram iniciadas, e é importante
que continuem e terminem, especialmente nas instâncias
hidrominerais.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - Obrigado, companheiro
Laudelino. Esclareço às pessoas que acompanham o debate pela TV
Assembléia que, quando entramos no assunto da COPASA, alguns
Deputados não o querem discutir, mas o assunto tem tudo a ver com
o veto discutido. O veto fala sobre o quê? Sobre uma nova empresa
estatal, com dinheiro público e com uma série de indícios de
malversação desses recursos. Alguns falam sobre ato de corrupção
ou, coisa semelhante.

E importante discutirmos o assunto, pois nos cabe criar novas
situações que evitem que a CODEMIG venha com os mesmos vícios
da COMIG e da TURMINAS. Nessa discussão, surgiu o problema da
COPASA, que não é de Prefeito A, B ou C. Quem banca essa
corrupção é uma empresa estatal, a COPASA. Por que desconfiamos
disso? O que aconteceu em Alfenas materializou o que já
desconfiávamos. Fui Prefeito de Coronel Fabriciano, e a COPASA
presta serviços ao município há 26 anos. Há 18 anos cobra taxa de
esgoto, sem tratá-lo. Esclareço que defendo o controle das nossas
águas pelo Estado até debaixo delas. Não sou contra a empresa, mas
como ela funciona. Cabe a nós, suprapartidariamente, encontrar um
caminho para que a COPASA funcione como uma empresa estatal
que controla nossa água e nosso esgoto, e não queremos que seja
privatizada. Mas esperamos que a empresa preste serviço de maneira
transparente e correta, que não seja usada para desvio de recursos.

Por que o ocorrido em Alfenas confirmou o que desconfiávamos em
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Coronel Fabriciano? Essa empresa não respeita os contratos: é
obrigada a tratar o esgoto em Coronel Fabriciano e não o faz; oferece
uma água, cuja qualidade, às vezes, questionamos; quando realiza
obra, não recompõe o piso. Isso cria grande insatisfação na
comunidade. Fui Vereador e Vice-Prefeito e sei de vários abaixo-
assinados solicitando a suspensão do contrato com a COPASA. Só
que o contrato é muito leonino, não há como o município rescindi-lo,
pois a indenização é muito alta. Um Vereador, que hoje é Secretário
de Governo, propôs uma ação para suspender o contrato com a
COPASA, que recebeu parecer favorável em primeira instância, mas
foi derrubado no Tribunal. Foi uma atitude de todo o Poder Legislativo,
mas dois Vereadores espemearam mais pela suspensão do contrato.

Deputado Sebastião Navarro Vieira, de maneira inexplicável, pois
faltam quatro anos para que termine o contrato de Coronel Fabriciano
com a COPASA, vieram a reformar o contrato, por meio de um projeto
de lei apoiado por esses. Vereadores que, há tempos, brigavam pela
suspensão do contrato.

Deram mais 30 anos de prazo para que a COPASA continuasse
fazendo o serviço de água e esgoto, nos mesmos moldes do contrato
anterior, ferindo a lei de licitação, a lei de concessão. Comecei a
desconfiar quando vi pessoas que eram totalmente contrárias
mudando de idéia. Vi que deveria haver algo inexplicável e esse algo
inexplicável começa a ser mostrado, agora, em Alfenas. Está havendo
procedimentos em Coronel Fabriciano, onde a COPASA autoriza o
Prefeito afazer licitações de obras da COPASA. Até que me provem o
contrário, isso é para formar caixa dois para a eleição, porque era
comum até há dez dias, quando veio uma norma técnica da COPASA
suspendendo o procedimento, devido ao caso de Alfenas. A COPASA
agora proíbe que os prefeitos façam a licitação. Essa investigação tem
que ser aprofundada. Já entrei na justiça para suspender essa
prorrogação de contrato e vou entrar com uma ADIN porque acho que
a lei também não poderia autorizar.

Companheiro Laudelino, com relação ao seu pronunciamento, ao
veto da CODEMIG não podemos deixar de atrelar o que está
acontecendo na COPASA, para que a CODEMIO não seja mais um
instrumento do poder para fazer caixa de campanha. Até que se prove
o contrário, é isso que estamos pensando. Com a COPASA o caso é
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mais grave, porque é a empresa à qual pagamos no dia-a-dia e
que está enfiando a mão no dinheiro das pessoas. Há um custo de
tarifa, e não sabemos se nesse custo estaria também o dinheiro para
o caixa dois da Prefeitura, para prefeito fazer campanha. Temos que
discutir isso. Não estamos fazendo um pré-julgamento do Governador;
queremos que ele use os poderes competentes, o Ministério Público,
a Polícia Civil e vamos fazer um requerimento pedindo uma auditoria.
Embora tenhamos divergências ideológicas com o Governador, não
temos nada contra ele. Se não for feita essa auditoria, veremos qual
caminho tomar.

Sr. Presidente, se me permite o Deputado Laudelino, solicito o
encerramento da reunião, já que poucos Deputados se encontram em
Plenário.

O Deputado Laudelino Augusto* - Quero concluir o meu
pronunciamento e o tempo está-se esgotando; por esse motivo não
concederei apartes.

Concluo lembrando que me abstive de votar esse projeto, apesar de
ser favorável a ele. A nossa bancada votou favoravelmente à criação
da CODEMIG, por ser importante para Minas Gerais. Eu me abstive
de votar em nome do povo mineiro. Usei o termo 'voto simbólico" por
simbolizar grande parte da população mineira que quer que
investiguemos. Estamos reivindicando, segundo as normas da
Assembléia, CPI, para verificarmos o que houve com a COMIG no
passado.

Em nome do povo mineiro, abstivemo-nos de votar naquele dia.
Estamos reivindicando, segundo o Regimento, a instalação dessa CPI
para verificar tudo que se refere à COMIG no passado, para que a
situação não continue na CODEMIG do presente. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, solicito que V. Exa.

encerre, de plano, a reunião.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência registra,
a pedido do Deputado Weliton Prado, a presença do Sr. Antônio
Afonso de Andrade, Secretário Municipal de Saúde de Itamarandiba.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Percebo que o Deputado Chico Simões
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está querendo fugir do debate. Ele solta as coisas sem
fundamento. O Deputado Rogério Correia vem dizer também que não
quer debater. Percebemos que o PT está querendo dizer o seguinte:
"Joguem uma cortina de fumaça, não escutem a outra parte, não
escutem a verdade". Sabem que suas denúncias são infundadas,
inconsistentes. Essa é a verdade. Se há consistência, sustentem o
debate. É isso que queremos fazer. Queremos o debate.

O Líder do PT desrespeita o orador que está com a palavra.
Regimentalmente, quer fazer cumprir um regimento desrespeitando-o.
Não é possível. Temos quatro Comissões em funcionamento, por isso
solicito a recomposição do quórum, o que é um processo regimental.
O PT quer fugir do debate. Vamos fazer o debate. Temos questões a
comentar, como a do filho do José Dirceu em Brasília. Por que fugir?
Temos muito a falar da Prefeitura de Belo Horizonte, sobre a
duplicação da Antônio Carlos. Por que fugir? Vamos debater.
Queremos esclarecer os fatos, mas vamos respeitar o Regimento. Há
momentos em que o Regimento prevê que o Deputado poderá usar a
palavra. E lamentável que não queiramos partir para o debate. Temos
algo a dizer. Lamentamos que o Deputado queira interferir. Estou
usando a palavra em questão de ordem. Ela me foi concedida.
Pedimos a recomposição para que o debate seja estabelecido e o
povo que nos assiste possa fazer um julgamento. Jogar uma cortina
de fumaça, com dados infundados, fingindo ser a verdade, para
encobrir....

E lamentável a falta de democracia. Pediria, Sr. Presidente, que o
Líder do PT respeitasse o que estamos falando.

Talvez o Deputado não tenha lido aquela parte que diz que
Deputado tem direito a apresentar uma questão de ordem por 5
minutos. Durante esse tempo, usará os argumentos convincentes para
expor suas idéias, razão pela qual formulei uma questão de ordem.

Sr. Presidente, se esse dispositivo for usado daqui para a frente,
quando um Deputado estiver usando a tribuna, vou ter o direito de
fazer a mesma coisa. Fica chato a Presidência cortar o microfone de
algum Deputado. E lamentável, e peço-lhe, Presidente, que faça
recomposição de quórum. O Deputado Rogério Correia, talvez
preocupado com as questões de Brasília, não quer que se fale delas.
Só momentos de emoção mais acirrada podem justificar uma coisa
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dessas. Peço a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Chico Simões) - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 9/3/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério
Correia e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado Zé Maia),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Carlos Andrada, Dinis Pinheiro e Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a transferência da
30-Sargento Angela Santana Alves Maia de Unaí para Uberlândia,
esclarecer denúncias de desvio de conduta de policiais militares,
apreciar matéria constante da pauta e tratar de assuntos de interesse
da Comissão. 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, no 2°
turno, o parecer pela aprovação, com as Emendas n° 1 a 3
apresentadas ao vencido em 1° turno, do Projeto de Lei n° 311/2003
(relator: Deputado Rogério Correia). Passa-se à 2 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de
Lei nos 1.256; 1.257/2003 e 1.258/2003. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.283, 2.292,
2.301 e 2.306/2004. O Requerimento n° 2.327/2004 teve adiada a sua
votação. Passa-se à 3a Fase do 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 Alberto Bejani, em que solicita ao Dr. Antônio Garcia,
Delegado Regional de Juiz de Fora, cópia da ocorrência policial do
confronto da polícia com marginais na Vila Lauro Costa; Rogério
Correia (2), em que solicita seja realizada visita desta Comissão à
Alfenas, tendo em vista os últimos acontecimentos ocorridos na
cidade; e em que solicita sejam incluídos na lista de convidados da
reunião que será realizada para apurar denúncias de pagamento de
propinas efetuado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alfenas a
Vereadores; Sargento Rodrigues (3), seja realizada visita à Unaí para,
junto à Polícia Federal, verificar o andamento da investigação para
apurar o assassinato dos quatro servidores do Ministério do Trabalho;
seja encaminhado ofício ao Presidente da República e ao Ministro da
Justiça, solicitando empenho para o efetivo funcionamento da força-
tarefa criada para apurar o crime citado; e seja enviado ofício ao
Chefe da Polícia Civil, solicitando a designação de um Escrivão e dois
Detetives para a Comarca de Manga. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 913/2004
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e Olinto Godinho e a Deputada Cecília Ferramenta,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 2.303 e 2.338/2004, 2.340 a
2.342/2004 e 2.344 a 2.351/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
João Bittar, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Tereza Lara.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 10/3/2004

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a debater o Projeto de Lei n° 191/2003, do Deputado Antônio
Júlio, que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
João Manoel dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba, SP, e do Sargento Eustáquio, Vereador à Câmara
Municipal de Unaí, publicados no "Diário do Legislativo" de 413/2004;
da Associação Municipal de Assistência Social e outras, solicitando a
criação de mais uma Vara da Infância e da Juventude, publicado no
"Diário do Legislativo" de 6/3/2004; e do Vereador Francisco Alves
Quesado, Presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, solicitando
empenho da Comissão para viabilizar a reforma da BR-135. Passa-se
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à V 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 0 turno, na forma do vencido no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 919/2003 (relator: Deputado Roberto Ramos). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado em redação final, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.197/2003. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir
os convidados para discorrerem sobre o Projeto de Lei n° 191/2003,
de autoria do Deputado Antônio Júlio. Registra-se a presença do Sr.
Vítor Lúcio Pimenta de Faria, assessor para assuntos relativos à
APAC, representante do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de
Administração Penitenciária; do Desembargador Joaquim Alves de
Andrade; dos Srs. Herbert José Almeida Carneiro, Juiz da Vara de
Execuções Penais de Belo Horizonte; Valdeci Antônio Ferreira,
Presidente da APAC de Itaúna; e Paulo Antônio de Carvalho, Juiz da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de ltaúna, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lede março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.734
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em epígrafe, que consolida a legislação
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tributária no Estado e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
155/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003.

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

Fundamentação
Os dispositivos vetados - itens 2.40 e 2.41 da Tabela A do Anexo 1 e

itens 5.10 e 5.11 da Tabela O do Anexo IV - resultaram de emenda
apresentada por esta Casa, em 10 turno, ao projeto de lei original, do
Chefe do Executivo.

O item 2.40 da Tabela A institui a cobrança de Taxa de Expediente
relativa a emissão, processamento e cobrança de documento de
arrecadação, por qualquer meio, com base em dados cadastrais
consolidados e atualizados dos proprietários de veículos, do Seguro
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT -, por veículo.

O item 2.41 da mesma tabela institui a cobrança de Taxa de
Expediente relativa ao fornecimento de dados cadastrais atualizados
de proprietário de veículo automotor, por qualquer meio, para fins de
cobrança do DPVAT, por veículo

Os itens 5.10 e 5.11 da Tabela O instituem a cobrança de Taxa de
Segurança Pública relativa aos mesmos serviços descritos nos itens
2.40 e 2.41 da Tabela A, quando estes forem prestados por
autoridades policiais.

Segundo as razões apresentadas pelo Governador, o risco e a
probabilidade de os dispositivos vetados serem objeto de Ação Direta
de Inconstitucionalidade, uma vez que a posição jurisprudencial sobre
a matéria não é pacífica em favor da norma em questão, não são
desprezíveis. Conseqüentemente, seriam incertos os benefícios
advindos das possíveis demandas judiciais, razão pela qual,
argumenta o Chefe do Poder Executivo, a prudência recomenda que
se aguarde o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, "para que o Estado não seja levado a novos litígios com
os inconvenientes daí decorrentes e sem perspectivas muito seguras
de êxito certo".

De fato, a Lei n° 13.430, de 28/12/99, instituiu taxas com hipótese de
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incidência bastante assemelhadas às previstas nos itens
transcritos, que vigeram por cerca de dois anos, até serem
questionadas judicialmente por meio da ADIN n°2551-1, cuja decisão
suspendeu sua cobrança.

O entendimento predominante foi que havia conveniência na
concessão do pedido das requerentes, tendo em vista que as
seguradoras não teriam como emitir as guias e cobrar o DPVAT sem
ter acesso ao banco de dados do Estado sobre os veículos
cadastrados. Além disso, um outro argumento que fundamentou a
decisão foi que o prêmio retido pelas seguradoras estava sendo
onerado de 43% a 523% pela taxa de expediente instituída pelo
Estado.

Por essa razão, entendemos que, ainda que a norma em questão
não contenha especificamente os elementos que geraram
questionamento perante a Suprema Corte e que foram objeto da ADIN
n° 2551-1, concordamos com as razões apresentadas pelo
Governador do Estado para vetar o referido dispositivo, pois, tendo em
vista o precedente da referida ADIN, novos litígios poderiam surgir no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, com risco de ônus para a
Fazenda Pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção dos vetos aos itens

2.40 e 2.41 da Tabela A do Anexo 1 e aos itens 5.10 e 5.11 da Tabela
D do Anexo IV da Proposição de Lei n° 15.734.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Biel Rocha (voto

contrário) - Sidinho do Ferrotaco.	 -
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.738
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no ai. 90, VIII, c/c o ai. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em tela, que acrescenta os § 4 0 e 50 ao
art. 30 da Lei n° 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público.
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As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem

n° 139/2003.
Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,

"b", do Regimento Interno, passamos a apreciar o veto.
Fundamentação

Os parágrafos acrescidos ao art. 3 0 da Lei n° 11.666, de 1994,
receberam a numeração de 40 e 50 .

O § 50 dispõe que a inobservância do disposto no artigo sujeita o
infrator a multa diária no valor de até 2.000 IJFEMGS, aplicada na
forma do regulamento, respeitado o devido processo administrativo.
Segundo as razões do veto, a multa é de valor excessivo e o STF tem
entendido que penalidades excessivas e exorbitantes contrariam o
princípio da razoabilidade, que deve balizar a ação do legislador e do
administrador. O valor da multa é desproporcional ao custo de uma
cadeira de rodas.

Consoante o direito administrativo, a multa é um ato administrativo
punitivo, que contém uma sanção imposta pela administração àqueles
que infringem disposições legais e não pode ter caráter extorsivo.

O art. 30 estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua
publicação. Consoante as razões do veto, sua imediata entrada em
vigor trará obstáculos quase intransponíveis aos seus destinatários,
que não disporiam de tempo suficiente para providenciar a aquisição
das cadeiras de rodas necessárias a todos os edifícios públicos.

Dessa forma, entendemos que as alegações do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n° 15.738.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Gil Pereira, relator - Biel Rocha (voto

contrário) - Sidinho do Ferrotaco.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.784
Comissão Especial

•	 Relatório
O Governador do Estado, no uso das prerrogativas que lhe confere

o art. 90, VIII, da Constituição Estadual, vetou integralmente a
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Proposição de Lei n° 15.784, originada do Projeto de Lei n°
101/2003, que torna obrigatória a afixação cartazes em restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos afins, nos quais constem informações
sobre a quantidade média de calorias dos produtos alimentícios que
comercializem e dá outras providências.

Por via da Mensagem n° 158/2004, publicada no "Diário do
Legislativo" de 17/1/2004, o Chefe do Poder Executivo envia a esta
Casa as razões que o levaram a vetar integralmente a proposição de
lei em epígrafe.

Para atender ao que dispõe o Regimento Interno foi a matéria
distribuída a esta Comissão Especial, que sobre ela deverá emitir
parecer.

Fundamentação
Para fundamentar as razões do veto, o Chefe do Poder Executivo

reproduziu parecer da Secretaria de Estado da Saúde, informando
que a matéria está sob a égide de instrumentos normativos editados
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Argumenta
que as Resoluções RDC n os 259, 40 e 360 regulamentam
suficientemente a questão das informações nutricionais obrigatórias,
que devem constar dos rótulos dos alimentos e bebidas embalados.

Há, entretanto, uma distinção entre os produtos comercializados a
granel - servidos nos restaurantes, lanchonetes e similares - e aqueles
acondicionados em alguma embalagem. Para os primeiros, há que
prevalecer a regra legal geral, aplicável às relações entre os
consumidores e os fornecedores. Nesse caso, as formalidades a
serem observadas deverão ser norteadas pelos arts. 60, 30 e 31 da
Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor).

Ao contrário dos argumentos constantes nas razões do veto, o que
se busca é municiar o consumidor das informações mínimas relativas
aos produtos oferecidos em restaurantes, lanchonetes e afins. Tal
medida poderá evitar o agravamento dos riscos decorrentes da
obesidade, que já alcança um elevadíssimo percentual dos adultos no
País.

Outra justificativa utilizada pelo Chefe do Poder Executivo para vetar
a proposição diz respeito à suposta dificuldade em atender as suas
exigências em face da enorme gama de alimentos comercializados
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pelos estabelecimentos destinatários da norma. Não se vislumbra
razoabilidade nesses fundamentos, uma vez que a tabela de valores
calóricos dos alimentos será fornecida pela própria Secretaria de
Estado da Saúde, conforme consta do art. 2 0 da proposição. Além
disso, emerge da interpretação da proposição que as informações
constantes nos cartazes serão prestadas de forma genérica, segundo
parâmetros colhidos em estudos de domínio público, o que,
evidentemente, não significará ônus nem para os estabelecimentos
comerciais nem para o poder público, que cuidará de sua divulgação.

O que se pretende com o projeto não é compelir o fornecedor a
prestar consultoria de forma individualizada ao cliente, e sim colaborar
na divulgação dos valores calóricos dos alimentos. Tal medida, como
já foi dito, permitirá ao consumidor avaliar seu comportamento
alimentar e evitar, a seu juízo, os excessos. Com efeito, apesar da
variedade de alimentos comercializados, não merece acolhida a tese
constante nas razões do veto, já que a tabela em questão tem caráter
meramente informativo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do veto total à

Proposição de Lei n° 15.784.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Célio Moreira - Neider

Moreira.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.852
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
138/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 30/12/2003.

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

O dispositivo vetado - inciso VIII do art. 10 - define a alíquota de
IPVA de 1% para ônibus, microônibus e furgão com autorização para
transporte público suplementar. De acordo com o projeto original,
oriundo do Executivo, ônibus e microônibus são tributados em l%, ao
passo que furgões e caminhonetes de carga são tributados em 3%.

O argumento apresentado pelo Chefe do Executivo para justificar o
veto se baseia no conceito e na finalidade do veículo denominado
furgão, que, de acordo com o "Dicionário Jurídico" (São Paulo:
Saraiva, 1998), é classificado como um "caminhão pequeno fechado
para transportar mercadorias" ou "carro coberto usado para o
transporte de víveres e bagagens". Baseado nesses conceitos, o
Governador do Estado considera o veículo denominado furgão como
impróprio para o transporte coletivo de passageiros.

O transporte suplementar pode ser conceituado como "atividade
desenvolvida por veículos de tamanho intermediário, microônibus ou
mini-ônibus de até 22 passageiros, que circulam em bairros da
periferia onde a demanda não justificaria a colocação de veículos de
maior capacidade" (Fonte: revista "Ônibus", n° 15 -
www.fetranspor.com.br). Em várias cidades brasileiras, esse tipo de
transporte também é denominado "transporte complementar" ou
"transporte alternativo".

Em Belo Horizonte, o serviço de transporte suplementar de
passageiros, implantado no ano de 2001, foi concebido para atuar
com 300 permissionários, em 39 linhas de microônibus. Houve
substituição de ônibus por microônibus em linhas que se mostravam
deficitárias para a operação com veículos convencionais, e passou a
haver a oferta de transporte público em regiões de difícil acesso.

Considerando, pois, que o transporte suplementar, em sua maioria,
é realizado por microônibus, cuja alíquota proposta já é de 1%,
concordamos com as razões alegadas pelo Governador do Estado
quanto à manutenção da aliquota de 3% para os veículos com a
denominação de furgão. Por essa razão, entendemos que o
dispositivo deve ser retirado da proposição em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.852.
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Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Miguel Martini, relator - Sidinho do

Ferrotaco - Biel Rocha.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.855
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c inciso II do art. 70 da Constituição Estadual, opôs veto
parcial à Proposição de Lei n° 15.855, que altera dispositivos da Lei n°
12.812, de 28/4/98, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da
Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a assistência social às
populações de áreas inundadas por reservatórios e dá outras
providências.

Por meio da Mensagem n° 169/2004, publicada no "Diário do
Legislativo" em 22/1/2004, o Chefe do Executivo Estadual encaminhou
a esta Casa as razões do veto parcial para apreciação, o qual foi
distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Governador do Estado, depois de ouvir as Secretarias de Estado

de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Social e
Esportes e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
resolveu vetar o ai. 30 da Proposição de Lei n° 15.855, que dá nova
redação aos ais. 50, 60 e 70 da Lei n° 12.812, de 28/4/98, p0r
considerá-lo contrário ao interesse público.

Ao expor as razões do veto, o Chefe do Executivo alega que as
modificações propostas alteram o encadeamento lógico da legislação
ambiental, que prevê a emissão seqüencial das licenças prévia (LP),
de instalação (LI) e de operação (LO), cada qual com suas finalidades
específicas, incompatíveis com as alterações pretendidas.

A política para o meio ambiente que se pratica no Estado tem
mostrado sua adequação e colocado Minas Gerais na vanguarda na
implementação da política ambiental no Brasil. A regulamentação do
ai. 194 da Constituição do Estado, por meio da Lei n° 12.812,
dei 998, que a proposição vetada pretende modificar, foi uma ação
pioneira no País.
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O PAS, como foi concebido pela lei, é um projeto executivo

destinado a promover as compensações aos moradores das áreas
que serão ocupadas pela hidrelétrica. Portanto, ele só poderá ter seu
projeto elaborado a partir do momento em que haja uma decisão
favorável do órgão ambiental, traduzida pela emissão da LP,
sinalizando o local de construção do barramento e a área a ser
efetivamente inundada pelo lago que irá se formar. O que é viável de
ser apresentado na fase de requerimento da LP é uma simples
concepção da unidade geradora de energia elétrica. A hipótese de se
apresentar um PAS nesse momento implicaria uma enorme margem
de erro de projeto.

Assim, preferimos acompanhar a opinião dos autores da matéria que
deu origem à Proposição de Lei n° 15.855, "in verbis": após 4 (quatro)
anos em vigor, (a lei) tem mostrado sua eficácia, com mais de dez
Planos de Assistência Social analisados e aprovados pelo CEAS,
garantindo a assistência social e principalmente a reposição dos bens
expropriados da comunidade.

Se, como informam os autores da matéria, a implementação desses
planos não tem sido a mais adequada, cumpre ao Poder Legislativo
exigir dos órgãos do Executivo uma atuação mais vigorosa na
fiscalização do empreendimento. Trata-se, no nosso entender, de uma
ação pró-ativa que esta Casa tem prerrogativa constitucional para
realizar. Assim, evitaremos mudanças radicais na legislação ambiental
e na forma de atuação dos órgãos encarregados de colocar em
marcha a política de meio ambiente do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.855.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente (voto contrário) - Bonifácio

Mourâo, relator - Ermano Batista.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.914
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado,
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opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.914.

A Mensagem n° 170/2004, contendo as razões do veto, foi publicada
no "Diário do Legislativo" no dia 24/1/2004.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, nos termos
do disposto no art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei em epígrafe objetiva fomentar a parceria entre

empresas e poder público para o enfrentamento dos problemas
atinentes à carência de recursos materiais no âmbito das escolas da
rede pública. Com esse objetivo, as empresas interessadas doariam
uniformes, mochilas, pastas e material escolar gravados com sua
logomarca aos alunos da rede estadual de ensino, observadas as
disposições contidas na proposição.

Nas razões do veto, o Chefe do Executivo aduz a
inconstitucionalidade consistente na violação aos princípios da
impessoalidade e da igualdade, em virtude de a proposição prever
que, na hipótese de haver vários interessados em doar o referido
material, caberá ao colegiado escolar decidir quem será o doador,
com base em critérios objetivos. Haveria infringência à regra
constitucional que prevê a adoção do procedimento licitatório,
constante do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Nos termos
da mensagem governamental, a proposição "estabelece privilégios
para uma empresa em detrimento de outras, sem fundamento legal
para tanto".

Basicamente, são essas as razões do veto. De sua análise, resulta
evidente que a objeção levantada não justifica a incidência do veto
total à proposição, pois seria bastante para removê-la a supressão do
dispositivo que investe o colegiado escolar na prerrogativa de apontar
qual seria o doador entre os vários interessados. Dito de modo mais
explícito, as razões do veto fundamentam um veto parcial, mas não
um veto total, incidente aquele sobre o § 3 0 do art. 20 da proposição
de lei. Embora, no final da mensagem encaminhada à Assembléia,
haja referência expressa a um veto total, tecnicamente estamos em
face de um veto parcial oposto ao referido dispositivo, já que não há
nenhum outro vício de ordem jurídico-constitucional na proposição de
lei.

Portanto, quanto à objeção levantada, somos por sua procedência,
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já que o procedimento licitatório apresenta-se como exigência
constitucional que se impõe à observância da administração pública,
conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Lei Maior.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto parcial oposto

ao § 30 do art. 20 da Proposição de Lei n° 15.914 e pela rejeição do
veto oposto aos demais dispositivos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Roberto Carvalho - Domingos

Sávio.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.921
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre as custas
devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de primeiro e
segundo graus e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
156/2003, publicada no "Diário do Legislativo" de 31/1212003.

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

Fundamentação
O dispositivo vetado, art. 34 da Proposição de Lei n° 15.921, garante

ao Ministério Público do Estado participação no produto da
arrecadação das custas relativas aos processos em que atuar. Tal
dispositivo, incluído no projeto de lei original quando de sua tramitação
nesta Casa, pretende destinar parcela do produto da arrecadação das
custas ao Ministério Público, em razão de sua atuação nos processos.

Na justificação do veto, o Governador alega que o Ministério Público
atua ora como fiscal da lei, ora como parte, tanto assim que, nessa
última condição, é beneficiário da isenção preconizada no inciso VI do
art. 10 da mesma proposição de lei. Esse benefício fiscal confirma a
sujeição passiva do Ministério Público em relação às custas judiciais,
que têm natureza jurídica de taxa, conforme já se pronunciou o
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Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, inclusive na
ADIN n° 1772-7-MG, daí a anomalia jurídica de se atribuir parcela do
produto da arrecadação a quem dela seria contribuinte, não fosse a
regra de isenção.

Outro argumento apresentado pelo Chefe do Executivo é a posição
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN n° 1378-5-ES,
que rechaçou a possibilidade de destinação do produto da
arrecadação de custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais "a
serviços públicos diversos daqueles a cuja remuneração tais valores
se destinam especificamente".

Finalmente, alega o Governador do Estado nas razões do veto que,
caso o dispositivo seja mantido, seria aberto um precedente, haja vista
que o Ministério Público, além de já ser contemplado com o benefício
da isenção, ainda teria participação no que foi arrecadado às
expensas de outrem. Dessa forma, os outros contribuintes que se
encontram na mesma situação, como por exemplo a Defensoria
Pública, invocariam tratamento idêntico, ao argumento de isonomia.

Concordamos com as razões alegadas pelo Governador e, por essa
razão, entendemos que o dispositivo deve ser retirado da proposição
em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.921.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Miguel Martini, relator - Biel Rocha (voto

contrário) - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.924
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 70 da

Constituição mineira, o Governador do Estado, por meio da
Mensagem n° 167/2004, opôs veto total à Proposição de Lei n°
15.924, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
nutricional nas escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de
Ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/1/2004, a matéria foi
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distribuída a esta Comissão, constituída nos termos do art. 111,
"b", do Regimento Interno, com o objetivo de emitir parecer sobre o
veto.

Fundamentação
A Proposição n° 15.924 (originada do Projeto de Lei n° 177/2003)

determina que o Estado orientará o desenvolvimento de programas de
educação alimentar, visando a estimular a formação de hábitos
alimentares saudáveis em crianças e adolescentes. Ao vetar
integralmente a proposição, o Governador do Estado afirma que
atividades como as previstas na proposição já fazem parte dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, não necessitando, portanto, de
nova regulamentação pelo Estado.

Inicialmente, cumpre esclarecer o que sejam os Parâmetros
Curriculares Nacionais. Como o próprio nome indica, os Parâmetros
Curriculares configuram sugestões, linhas de referências curriculares.
A origem dos parâmetros remonta ao final de 1995, quando o MEC
divulgou, para todo o País, uma primeira versão - elaborada por
equipes compostas por professores - com o objetivo de receber
opiniões de 400 consultores especialistas das diferentes áreas e de
representantes das principais associações científicas ligadas à
educação. As opiniões coletadas motivaram a elaboração de várias
versões dos parâmetros, à medida que foram acatadas contribuições
da experiência e dos estudos de educadores de todo o País.

A necessidade de elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais deveu-se à mudança na forma de pensar a educação
brasileira, consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB (Lei Federal no 9.394, de 12/12/96). A nova LDB,
editada em 1996,  após oito anos de extensas discussões, acatou
antigos anseios da sociedade, estruturando-se em caráter mais
flexível, especialmente quanto à descentralização de ações na
execução dos projetos político-pedagógicos. Assim, os "currículos
escolares" rigidamente estabelecidos - como acontecia até então -
deixaram de existir. Em seu lugar, os currículos passaram a ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.
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O "site" do MEC é explícito quanto ao objetivo dos Parâmetros e

Referências Curriculares Nacionais: "Propiciar aos sistemas de
ensino, particularmente aos professores, subsídios à elaboração e/ou
reelaboração do currículo, visando à construção do projeto
pedagógico, em função da cidadania do aluno". (Grifo nosso.)

Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação, no Parecer da
Câmara de Educação Básica n° 3/2002 - homologado pelo Ministro da
Educação, publicado no "Diário Oficial da União" de 25/3/2002, não
deixa margem de dúvidas quanto ao entendimento sobre a função dos
parâmetros:

"( ... ) os Parâmetros Curriculares, de procedência do Ministério da
Educação, de louvável iniciativa e, certamente, de muito bom proveito
para os estabelecimentos de ensino na confecção de suas propostas
pedagógicas, não são mandatórios, em que pese a sua utilização
pelos estabelecimentos de ensino como orientações proveitosas. ( ... )
E preciso atentar, com muita firmeza, de que os Parâmetros
Curriculares são textos orientativos, sem efeito mandatário. Seu uso e
sua aplicação são práticas facultativas e não obrigatórias, ainda que
se deva reconhecer neles um valioso auxílio, principalmente para os
estabelecimentos de ensino, que tanto podem utilizar-se deles quanto
podem abstrair deles na ordenação do seu projeto pedagógico. Não
há lei que os consagre, portanto não podem ser impostos como
mandatórios e obrigatórios".

O parecer citado ratifica a interpretação do Conselho no Parecer da
Câmara de Educação Básica n° 3197, que já estabelecia:

"Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam princípios
educativos e uma proposta de articulação entre objetivos, conteúdos,
orientações didáticas e critérios de avaliação, buscando contribuir
para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, sem criar novas
disciplinas ou se revestir de caráter de obrigatoriedade. ( ... ) Os PCN
resultam de uma ação legítima, de competência privativa do MEC, e
se constituem em uma proposição pedagógica, sem caráter
obrigatório, que visa à melhoria da qualidade do ensino. E nessa
perspectiva que devem ser apresentados às Secretarias Estaduais,
Municipais e às escolas.".

Diante disso, verifica-se que não é consistente a argumentação
apresentada pelo Poder Executivo, nas razões do veto, de que um
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assunto, desde que constante dos Parâmetros Curriculares, já
seria necessariamente auto-aplicável, configurando regulamentação.

Quanto ao tema básico da proposição vetada, rememoramos as
palavras do Prof. Elias de Oliveira Mota, emérito educador e consultor,
em seu livro "Direito Educacional e Educação no Século XXI": "Se a
escola não se renovar para assumir a responsabilidade de
transformadora da realidade econômica, social e cultural de onde ela
estiver inserida, perderá o seu sentido". Realmente, muito além de
disseminar conhecimentos, o ambiente escolar deve possibilitar o
pleno desenvolvimento da pessoa (vide art. 205 da Constituição
Federal), sua formação integral, que subentende possibilitar à criança
e ao adolescente um processo interior de amadurecimento, a partir do
seu relacionamento com o meio ambiente, com os outros e consigo
mesmo. Nesse sentido se orienta a proposição vetada. Ao aprová-la,
a Assembléia Legislativa considerou a importância da conscientização
dos jovens mineiros quanto à educação alimentar para a garantia de
sua saúde.

O Poder Executivo alega também que opôs veto à proposição por
"contrariar o interesse público". "Data venia", a proposição não
contraria o interesse público. Atende ao interesse público.

Está cientificamente provado que a educação alimentar é o
instrumento fundamental na prevenção de doenças, em particular da
obesidade. O problema da obesidade, cuja incidência aumentou 240%
entre crianças e adolescentes nos últimos 20 anos, precisa ser
combatido, pois, muito além de uma questão estética, é um problema
de saúde que tende a gerar inúmeras complicações posteriores
(diabetes, problemas cardíacos, pressão alta, infarto e até alguns tipos
de câncer), além de problemas psicológicos. As pesquisas
comprovaram ainda que, enquanto houve um recuo da desnutrição no
País, os índices de obesidade aumentaram, não apenas na classe
média, mas também na população de baixa renda.

Se a questão humana não for bastante para que se tomem
providências, considere-se o aspecto econômico. Segundo a Agência
Brasil, esse aumento da taxa de obesidade deverá significar, para os
cofres públicos, despesas de aproximadamente R$1.500.000.000,00
anuais para tratar dos males decorrentes da gordura. Conforme
preleciona a Mestre em Educação Maria Cristina Cavalcanti de

MUS
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Albuquerque Carneiro, em artigo publicado em 2001, "Pensar
sobre o papel da escola na formação de hábitos alimentares faz-se
urgente. Não podemos mais 'fechar os olhos' e continuar pensando
que este problema não é sério nem é de responsabilidade
institucional".

Alguns Estados e muitos municípios já editaram leis sobre educação
alimentar e sobre os alimentos fornecidos pelas cantinas escolares. A
proposição de lei mineira, aprovada pela Assembléia Legislativa, não
tem caráter restritivo. O que se pretende é possibilitar que os
estudantes adquiram habilidades e conhecimentos que lhes permitam
escolher e consumir de forma adequada os alimentos; é transformar a
escola em espaço de promoção da saúde, no plano coletivo e
individual. O aporte financeiro não será expressivo, pois a ação que a
lei pretende do Estado é, fundamentalmente, de orientação. No que
concerne às cantinas, elas são terceirizadas e auferem lucros com a
venda de alimentos. E justo, portanto, obter delas o oferecimento
preferencial de alimentos mais saudáveis, uma vez que estão
instaladas dentro dos estabelecimentos de ensino. Se o Governo de
Minas pretende uma educação de qualidade - como parece indicar a
extensão do ensino fundamental para nove anos -, precisa não
apenas aprovar, mas colocar em prática rapidamente as
determinações da proposição de lei vetada.

Esses são os arrazoados que nos levam a opinar contrariamente
aos argumentos expostos pelo Governador do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.924.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Neider Moreira - Célio

Moreira.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.927
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto
total à proposição de lei em epígrafe, que altera o art. 1 0 da Lei n°
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13.722, de 20/10/2000, que dispõe sobre o pagamento de militares,
de servidores públicos e de pensionistas do Estado.

Publicadas no "Diário do Legislativo" de 24/1/2004, as razões do
veto foram encaminhadas à Assembléia Legislativa por meio da
Mensagem n° 171/2004.

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

Fundamentação
Conforme previsto na Lei n° 13.722, de 2000, é permitido aos

militares, aos servidores públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas
da administração direta e indireta do Estado optar pelo recebimento
de seus vencimentos integrais, remuneração, proventos e pensões
por intermédio de cooperativa de economia e crédito mútuo,
constituída de acordo com a Lei Federal n°5.764, de 16/12/71, ou de
instituição bancária que integre o sistema financeiro nacional.

A proposição objeto do veto do Governador objetiva alterar a
mencionada lei a fim de incluir outras cooperativas de crédito,
inclusive as de crédito rural, para os fins a que ela se destina.

O Chefe do Poder Executivo, ao opor veto à proposição, aponta a
existência de vício de inconstitucionalidade e de contrariedade ao
interesse público.

Nas razões do veto, argumenta-se que a mudança proposta poderá
acarretar uma elevação de custos operacionais, comprometendo a
eficiência da administração, o que importaria em violação ao art. 37 da
Constituição Federal.

Alega-se, outrossim, não ser compreensível o final do § 2° da
proposição, que tolhe da administração pública a prerrogativa de
indeferir a referida opção quando a instituição escolhida for
cooperativa de crédito.

No que tange, especificamente, às alegações de contrariedade ao
interesse público, argumenta-se que o Estado aufere vantagens em
concentrar os serviços bancários em uma instituição financeira que já
tenha firmado contrato de prestação de serviço com ele, se
responsabilizando pela arrecadação de tributos junto aos
contribuintes. Afirma-se, ainda, que, agindo assim, a administração
pública estará observando o principio da transparência na gestão dos
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recursos públicos, pois a concentração traria como resultado a
facilitação da compreensão das técnicas operacionais no sistema.

Na realidade, essa última argumentação é desfocada, uma vez que
a Lei n° 13.722, de 2000, já permite que os militares, servidores
públicos e pensionistas optem por receber seus pagamentos por
intermédio de cooperativa de economia e crédito mútuo, à qual sejam
filiados, ou de instituição bancária que integre o sistema financeiro
nacional.

A proposição, como se constata, somente acrescenta, no leque de
opções, outras cooperativas de crédito, inclusive as de crédito rural.
Portanto, não há que se falar em quebra da concentração dos
serviços bancários.

Impende observar, por outro lado, que o § 2 0 do art. 1° da
proposição traz uma inovação importante, ao estabelecer que, em
razão de interesse público devidamente justificado, a administração
pública poderá, observados os contratos firmados e as normas
relativas ao procedimento licitatório, deixar de conceder a referida
opção, exceto na hipótese de indicação de cooperativa de crédito.

O que nos parece, realmente, ter sido a razão fundamental para a
oposição do veto foi o fato de que, na parte final do § 2 0 do art. 1° da
proposição, fez-se uma exceção à prerrogativa de a administração
pública indeferir a opção do servidor, militar ou pensionista, quando a
escolha recair em cooperativa de crédito. Essa conclusão decorre da
própria manifestação do Poder Executivo, que aduziu não ser
"compreensível o final do § 20 da proposição, que veda o
indeferimento da opção quando se tratar de cooperativa de crédito".

Todavia, também sob esse prisma, não procede a argumentação do
Governador do Estado, pois a discriminação, no caso em foco, não
constitui violação ao princípio constitucional da isonomia, mas uma
distinção plausível, cuja motivação de fundo é fomentar o crescimento
das cooperativas, o que vai ao encontro dos preceitos constitucionais,
notadamente o disposto no art. 233, VI, da Carta mineira, que
preconiza que o Estado adotará instrumentos para apoio ao
associativismo e estímulo à organização da atividade econômica em
cooperativas, mediante tratamento jurídico diferenciado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 1 l REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/3/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Questões de ordem; homenagem póstuma -
Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004 - Ofícios -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n° 70/2004 - Projetos de Lei nos
1.441 a 1.449/2004 - Requerimentos n os 2.500 a 2.512/2004 -
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Dinis Pinheiro, Miguel Martini, Antônio
Carlos Andrada, Leonardo Quintão e Adalclever Lopes - 2" Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem;
chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do
dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
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Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h14min, a lista de

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

r Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana, 20- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro, com muito prazer, nesta
tarde, que a minha querida terra de Ouro Fino está completando 255
anos de fundação. Abraço o meu querido povo de Ouro Fino, que é
hospitaleiro, progressista, trabalhador, e vê, sem dúvida alguma, na
esperança de nossos filhos, uma grande cidade, uma representante
do Sul de Minas.

Faço, então, esse registro, da minha terra natal, onde meus pais,
meus amigos e minha família residem, além de todos aqueles que
depositam em nós uma confiança muito grande como representante
do seu povo junto a esta Casa.

A minha querida terra de Ouro Fino, padroeiro São Francisco de
Paulo, está completando essa idade com muito orgulho. Inúmeras
comemorações estão sendo lá realizadas, mas, de longe, abraço
todos os meus queridos conterrâneos, filhos de minha querida terra.
Muito obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo - Solicito a V. Exa. 1 minuto de silêncio
nesta Casa em virtude do falecimento da mãe do nosso Embaixador
em Cuba, Tilden Santiago, ocorrida ontem.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Doutor Ronaldo, solicita às Deputadas, aos
Deputados e às galerias que façam 1 minuto de silêncio.
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- Procede-se a homenagem póstuma.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°216/2004

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, sugerindo a
apresentação de projeto de lei que garanta assistência técnica e
jurídica na área de engenharia e arquitetura para a população carente.
(- A Comissão de Participação Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Athos Avelino, Deputado Federal, encaminhando

pronunciamento em que denuncia a situação crítica da BR-135 e a
falta de investimento em infra-estrutura no País.

Do Sr. Francisco Alves Quesado, Presidente da Câmara Municipal
de Bocaiúva, comunicando a aprovação de requerimento de sua
autoria, em que solicita empenho para a reforma da BR-135, e de
requerimento do Vereador Diomézio Geraldo Pimenta, em que
manifesta repúdio ao descaso com a referida rodovia. (- A Comissão
de Transporte.)

Do Sr. Elder Monteiro de Morais, Presidente da Câmara Municipal
de Várzea da Palma, comunicando a aprovação de requerimento do
Vereador Antônio Pereira da Silva, em que solicita a transferência da
Promotoria de Justiça de Defesa do Rio São Francisco de Montes
Claros para Várzea da Palma ou Pirapora. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, Presidente da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, manifestando
apreensão com relação ao Projeto de Lei Complementar n° 49/2003,
em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003.)

Do Sr. Fernando Antônio Tamburini Machado, Juiz de Direito da
Comarca de Muzambinho, prestando informações relativas à ação civil
pública movida pelo Ministério Público contra o Sr. Nilson Luiz
Bortoloti.

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas, encaminhando o Termômetro de Vendas do
Comércio Varejista de Belo Horizonte referente ao mês de janeiro de
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2004. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. José Julio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, informando da liberação de recursos financeiros do
FGTS destinados à COPASA-MG, referentes às parcelas dos
contratos que menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS-MG, solicitando sejam destinados recursos
orçamentários ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -,
visando ao financiamento da Política Estadual de Assistência Social. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Janir Vieira Praxedes, solicitando a intervenção desta Casa
no processo relativo ao Cabo BM Almada, preso por deserção, em
Juiz de Fora. (- A Comissão de Segurança Pública.)

2 a 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 ás seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 70/2004
Acrescenta parágrafo ao art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 39 .........................................
§ .... - Ao servidor militar é vedada a percepção de quaisquer

auxílios, pecuniários ou não, oferecidos por particulares para o
desempenho de suas atribuições ou em razão delas.

- lei complementar regulamentará o disposto neste parágrafo.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2004.
Biel Rocha - Dimas Fabiano - Chico Simões - Maria Tereza Lara -

Chico Rafael - Adalclever Lopes - Cecilia Ferramenta - André Quintão
- Maria Olívia -. Fahim Sawan - Jô Moraes - Rogério Correia - Maria
José Haueisen - Adelmo Carneiro Leão - Marília Campos - Ricardo
Duarte - Padre João - Weliton Prado - Laudelino Augusto - Roberto
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Ramos - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo - Roberto Carvalho - Durval
Angelo - Alberto Bejani - Paulo Cesar.

Justificação: A proposição que ora apresentamos ao exame de
nossos pares encontra sua motivação na indelével necessidade de
observarmos com maior rigor as chamadas "parcerias", nem sempre
sadias, entre particulares e a Polícia Militar do Estado.

Não é de exclusividade nossa o conhecimento de que já se tornou
comum, há anos, a prática costumeira de verdadeiros "convênios" ou
"parcerias" informais, quase sempre sem o conhecimento da
autoridade superior, nas quais policiais militares são agraciados pela
comunidade diretamente atendida, mormente nos bairros de classes
média, média-alta e alta, por "auxílios" que vão desde o cafezinho,
passando pelo combustível das viaturas oficiais e chegando até
mesmo a remuneração extra.

Com tais parcerias, procura-se receber da Polícia Militar melhor
atendimento na prestação de seus serviços, seja na proteção do
patrimônio seja na proteção da vida.

Sendo, em geral, locais onde residem pessoas mais abastadas, os
moradores de localidades, bairros, propriedades rurais entre outras,
se unem para "subsidiar com doações o posto policial ou, na
inexistência deste, os policiais encarregados de fazer o patrulhamento
no local, com vistas a obter, digamos, melhor atenção, uma ronda
mais ostensiva e permanente, enfim, melhor proteção.

Não queremos aqui dizer, e seria leviano de nossa parte, que há
uma relação promíscua entre os particulares e os policiais
encarregados da segurança pública, ante essas "ajudas" dadas para a
realização do serviço ou em razão dele.

Ocorre-nos, entretanto, que essa relação se nos apresenta como
uma perigosa confusão de conceitos, direitos e deveres entre o que é
público e o que é privado. Em outras palavras, o "se?' e o "dever se?'
do agente público.

A segurança, como serviço público, é direito do cidadão garantido
constitucionalmente, é um serviço de caráter universal, cuja prestação
se deve dar a todos os cidadãos, independentemente da classe social
a que pertençam, com tratamento isonâmico.

Nesse sentido, o legislador constitucional fez constar , no Título 1 da
"lex mate?', que trata "Dos Princípios Fundamentais", em seu art. 30,
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IV, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

O que ocorre com essas parcerias é que as classes sociais mais
abastadas passam a gozar de certo "privilégio" no atendimento feito
pela Polícia Militar, não apenas porque são os maiores alvos,
certamente, das tentativas de assaltos, invasões de domicílio,
seqüestros, etc., mas também, e principalmente, devido ao
comprometimento implícito que se origina dessa relação,
comprometimento esse materializado em maior ostensividade e
exclusividade na prestação dos serviços.

A coletividade de todo um bairro ou uma localidade fica, pois, sem o
tratamento isonômico que deve ser observado

Sem adentrarmos o campo de exemplos extremos, mas, para
demonstrarmos nossa preocupação, citamos o caso da chamada
"patrulha rural", adjetivo conferido à parceria montada por policiais
militares e fazendeiros em Unaí, município onde ocorreu o mais
recente atentado ao Estado democrático de direito, quando
trabalhadores fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados
em razão do serviço de fiscalização que lhes competia, e que causava
repúdio a quem tinha seus inescrupulosos interesses postos em risco.

Em audiência pública realizada nesta Casa, em 413/2004, foi
debatida a formação do Conselho de Segurança Pública - CONSEP -
de Unaí, bem como a atuação da Polícia Militar na proteção dos
interesses dos fazendeiros da região.

Ora, a defesa do patrimônio é função inerente à atividade policial,
sendo desnecessário e mesmo ilegal qualquer apoio maior a grupo de
pessoas para a defesa de interesses individuais, mediante
compensação financeira ou de outra espécie.

A segurança pública, dever do Estado e direito do cidadão, por seu
caráter "ut universi", não pode sofrer influência do poder econômico de
modo a torná-la atividade estatal "ut singuli", sob pena de acarretar
sua verdadeira privatização.

Impende salientar a obrigatória observância dos princípios
constitucionais voltados para o serviço público, notadamente os da
moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

Celso Antônio Bandeira de Mello, "in" "Curso de Direito
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Administrativo", li a ed., 1999, Editora Malheiros, pág. 70, aqui nos
oferece valiosa contribuição, ao discorrer sobre o princípio da
impessoalidade no serviço público, "in verbis": "Nele se traduz a idéia
de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem
..perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais,
políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa
e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer
espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da
igualdade ou isonomia. Está consagrado explicitamente no art. 37,
"caput", da Constituição. Além disso, assim como "todos são iguais
perante a lei" ( art 5°, "caput"), "a fortiori" teriam de sê-lo perante a
administração".

Soma-se a isso o fato de que o servidor público, no caso o policial
militar, está, por lei, adstrito ao cumprimento de certas finalidades,
sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar interesse de outrem: o
da coletividade. E em nome do interesse público - o do corpo social -
que tem de agir, fazendo-o na conformidade da "intentio legis".

O policial militar exerce uma "função", que se traduz na idéia de
indeclinável atrelamento a um fim preestabelecido e que deve ser
atendido para o benefício de um terceiro -o povo, a coletividade.

Nossa proposição visa ainda a fazer com que se observe o princípio
da moralidade na administração pública. Em nosso auxílio, invocamos
a prestigiada Maria Sylvia Zanelia di Pietro, citada por Alexandre de
Morais na obra intitulada "Direito Constitucional", iia ed., Ed. Atlas,
2002, pág. 312 , a saber : "Não é preciso penetrar na intenção do
agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre
quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de
honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser
humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade
exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os
sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos;
entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e os
encargos impostos à maioria dos cidadãos".

O que pretendemos, pois, é ver atendidos os princípios norteadores
da conduta do agente público, "in casu" a polícia militar, para que os
direitos do cidadão - cidadania que é fundamento da República,
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conforme art. 1°, II, da Constituição Federal - sejam observados.

Além disso, é necessário frisar, não se quer aqui condenar quem
adotou como prática comum essa relação com a Polícia Militar. Os
objetivos, na maioria dos casos, originam-se de boa-fé.

O que nos preocupa, e é a razão de nossa proposição, é que tal
prática de "parcerias", "convênios" ou "camaradagens", como se
quiser definir, mostra-se perigosa para o interesse público.

Intencionamos evitar que a generalizada e indiscriminada prática de
"parcerias" entre particulares e a PMMG torne a prestação do serviço
de segurança pública alvo apenas dos poucos aquinhonhados, o que,
como visto exaustivamente, contraria os fundamentos do Estado
democrático de direito.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.441/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Viver de

Lafaiete - AVILAF -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente

Viver de Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em l'/3/2001, a Associação Beneficente Viver

de Lafaiete - AVILAF -, é uma sociedade civil de direito privado, com
objetivos filantrópicos, sem fins lucrativos, que vem cumprindo
fielmente suas finalidades estatutárias.

Pela importância da assistência que a entidade presta às
comunidades carentes através de diversos serviços sociais e
promoções culturais e por terem sido obedecidas as exigências
contidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos ilustres
pares para que a instituição seja declarada de utilidade pública
estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.442/2004

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos -
ASSODIPAM -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Diabéticos - ASSODIPAM -, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação dos Diabéticos - ASSODIPAM -, com

sede no município de Pará de Minas -, encontra-se 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 entidade atende aos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, razão pela qual conto com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.443/2004
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Vida Nova,

com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade

Vida Nova, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: O Clube da Melhor Idade Vida Nova, com sede no

Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como objetivo promover programas e reuniões sociais de caráter
recreativo, espetáculos artísticos e culturais; promover o
congraçamento dos seus associados para incentivar sua participação
em diversas atividades ocupacionais, tais como programas de
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viagens, passeios, cursos, concursos, palestras; promover eventos
esportivos de lazer, turismo e cultura; promover a organização dessas
atividades; promover a melhoria da qualidade de vida através do
aprimoramento físico, mental e sócio cultural, assim como o bem-estar
psicológico, a realização pessoal e a saúde de seus associados.

O Clube está em pleno funcionamento há mais de dois anos, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.444/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio à Mulher, com

sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Apoio à

Mulher, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: A Sociedade de Apoio à Mulher, com sede no

Município de Divinópolis é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como objetivo executar, fomentar, estimular, apoiar e subsidiar
atividades de desenvolvimento humano em defesa dos direitos da
mulher.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Direitos Humanos para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.445/2004
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado Contra o

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

Voluntariado contra o Câncer- AVOCC -, com sede no Município de
•Poços de Caldas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2004.
Dimas Fabiano e Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação do Voluntariado contra o Câncer -

AVOCC - tem por finalidade principal assistir, nos diversos aspectos, o
paciente oncológico. Suas principais atividades são diligenciar para a
recuperação e a satisfação das necessidades e carências das
pessoas enfermas e verdadeiramente pobres, fomentar e organizar
atividades ocupacionais e de lazer, além daquelas pertinentes à
saúde. E uma forma de incentivar as demais instituições de fins lícitos
e destinação social à adoção e à execução de projetos de prestação

• de serviços à comunidade, à criação e manutenção de centros de
promoção humana, de bem-estar social e de benefício aos carentes
de recursos. Além disso, suas ações também incluem a organização
de campanhas para a arrecadação de fundos para a prestação de
assistência social, material e educativa ao paciente oncológico,
prestando, assim, relevantes serviços à sociedade. Por esses motivos,
é que me junto aos nobres pares em favor da aprovação deste projeto
de lei.

- 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° 1.446/2004
Declara de utilidade pública a Organização de Assistência e

Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades Especiais -
OÁSIS, com sede no Município de Varginha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Organização de

Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades
Especiais - OASIS -, com sede no Município de Varginha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2004.
Dimas Fabiano
Justificação: A Organização de Assistência e Serviços Integrados

aos Sujeitos com Necessidades Especiais - OÁSIS - tem por
finalidades principais a habilitação e a reabilitação das pessoas
portadoras de deficiências, contribuindo para promover sua integração
à vida comunitária. Suas principais atividades são promover e
executar projetos, programas e planos de ação que impeçam a
exclusão social, prestar serviços de apoio a outras organizações sem
fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins,
assim como fomentar ações que contribuam para a geração de renda.
Presta serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação
de clientela, promove assistência psicopedagógica, psicológica,
artística, esportiva, educativa, fisioterápica, fisioterapia,
fonoaudiológica, entre outras, a pessoas carentes, ou não, deficientes,
de todas as faixas etárias, ou seja, presta relevantes serviços à
sociedade. Por esses motivos, é que me junto aos nobres pares em
favor da aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.447/2004
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Recanto dos Amigos,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos

Recanto dos Amigos, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2004.
Maria Tereza Lara
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Justificação: O Lar dos Idosos Recanto dos Amigos funciona em

Belo Horizonte, na região do Barreiro, atendendo prioritariamente a
famílias de baixa renda, proporcionando a elas uma educação
libertadora e integral de respeito ao idoso, destacando-se a
manutenção do desenvolvimento físico e psíquico. Declarar essa
entidade como de utilidade pública estadual é justo reconhecimento
que lhe deve prestar esta Casa Legislativa.

- 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° 1.448/2004
Declara de utilidade pública a Entidade de Recuperação.

Restaurando Vidas - Projeto GARV, com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Entidade de

Recuperação Restaurando Vidas - Projeto GARV, com sede no
Município de Itabira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Zé Maia
Justificação: A Entidade de Recuperação Restaurando Vidas -

Projeto GARV vem ao longo de mais de dois anos de funcionamento
prestando relevantes serviços à comunidade de Itabira, traduzidos no
amparo, na orientação e na recuperação de pessoas vítimas do uso
do álcool e de drogas, bem como no desenvolvimento de programas
voltados para a ressocialização de cidadãos por meio de atividades
culturais, esportivas e espirituais.

Tendo em vista tal esforço, e pelo fato da instituição apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, solicito a
anuência dos nobres Deputados à aprovação deste projeto de lei, que
oportunamente proponho.

- 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° 1.449/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à
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Maternidade e Infância Nossa Senhora de Lourdes, com sede no
Município de Corinto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção à Maternidade e Infância Nossa Senhora de Lourdes, com
sede no Município de Corinto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção à Maternidade e Infância Nossa
Senhora de Lourdes, entidade civil sem fins lucrativos que tem por
finalidade a proteção e a assistência à maternidade e à infância,
velando pela saúde, pelo bem-estar e pelas necessidades das
crianças e das gestantes, especialmente pela higiene da maternidade
e da infância antes, durante e depois do parto; pela assistência
médica à criança, à gestante e à nutriz enferma; pela assistência
alimentar à criança, à gestante e à nutriz em estado de desnutrição ou
reconhecidamente pobre, principalmente de família com prole
numerosa; pela distribuição de roupas, agasalhos e calçados a
crianças e gestantes sem recursos; pela proteção e pela educação de
crianças órfãs e abandonadas e de crianças cujas mães trabalham
fora do lar; por outras iniciativas ou empreendimentos médico-sociais
e em favor da maternidade.

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.500/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Araporã pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação política.

N° 2.501/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Riachinho pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação política.
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N° 2.502/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Lagoa Grande
pelo transcurso de sua emancipação política. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.503/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que seja
implantada no Estado a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos
da Mulher. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.504/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que seja
remetido à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
desta Casa relatório mensal das atividades desenvolvidas por essa
entidade.

N° 2.505/2004, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando seja
solicitado ao Presidente da CEMIG que seja remetido mensalmente à
Comissão de Defesa do Consumidor relatório referente às atividades
dessa empresa. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.50612004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o 14 0 Grupo de Artilharia de
Campanha (Grupo Fernão Dias), na pessoa de seu Comandante,
Ten.-Cel.-Art. Guido Amin Naves, pelo transcurso de seus 86 anos de
criação. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.507/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Basílica de S. Geraldo pelo
transcurso do 380 aniversário de sua elevação a basílica. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.50812004, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando seja
solicitado ao Presidente da COPASA-MG o envio dos convênios
firmados com o BDMG para destinação de recursos do Fundo Novo
SOMMA.

N° 2.509/2004, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando seja
solicitado ao Presidente do BDMG o envio dos convênios firmados
com a COPASA-MG para destinação de recursos do Fundo Novo
SOMMA. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N°2.510/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com Dom Walmor Oliveira de Azevedo por
sua posse no cargo de Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte. (-
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Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n°
2.267/2004, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.511/2004, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
informações sobre a atual situação da malha rodoviária estadual e das
rodovias conveniadas com o Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.51212004, dos Deputados Rogério Correia, Marília Campos, Jô
Moraes, Chico Simões e Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à apuração de
denúncia contra a COPASA-MG no caso de corrupção envolvendo o
Prefeito Municipal e Vereadores de Alfenas. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja agilizada a
análise de requerimentos e projetos que tratam de questões de
gênero. (- A Mesa da Assembléia.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, apesar do pouco tempo que temos aqui neste momento,
observamos, com muita clareza, que o Brasil vivencia crises muito
profundas, tanto no campo econômico como no político. Aliás, ontem,
de forma até surpreendente, deparamos com o pronunciamento, muito
forte e vigoroso, do Presidente Nacional do Partido Liberal, ao qual,
honrosamente, pertenço, solicitando a saída do Ministro Palioci do
comando da economia nacional.

Todos estão testemunhando a grave crise econômica pela qual o
Brasil passa. Os meios de comunicação estão ressaltando com muita
ênfase a retração histórica do somatório das riquezas produzidas pelo
País, ou seja, o PIB. Constatamos também a escalada crescente do
nível de desemprego - o que muito nos preocupa e entristece - nas
regiões metropolitanas do País, principalmente na de Belo Horizonte.
Os juros estão cada vez mais elevados e escorchantes. Além disso,
um número bastante alto de falências contribui para o crescimento do
desemprego. Paradoxalmente, o lucro obtido pelos banqueiros é
recorde.
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A voz da experiência e da sabedoria já havia se manifestado há

mais tempo, a voz do grande mineiro e homem público, estadista de
trajetória brilhante, que sempre honrou Minas como Senador e, agora,
com o nosso voto e apoio, como Vice-Presidente da República. Refiro-
me ao Sr. José Alencar. Numa singular antevisão dos acontecimentos,
com o objetivo de dar sua contribuição ao País, tem afirmado, de
forma categórica, que o Brasil não está no caminho certo e, portanto,
precisa corrigir suas ações, precisa de novas alternativas. Conforme
suas palavras, não foi para percorrer esse caminho que o PI- se
coligou com o PT. Disse ainda que precisamos gerar empregos,
grande sonho dos brasileiros, que é necessário investir na agricultura
e baixar os juros, a fim de promovermos o espetáculo do crescimento,
conforme palavras do Presidente Lula.

Afirmou também que é essencial a correção dos rumos, a
implementação de novas ações, a utilização de outros instrumentos
para que a economia seja aquela com que sonham e almejam os
brasileiros. O atendimento na área da saúde deve ser mais digno, os
jovens precisam de oportunidades, novos talentos precisam despontar
para conduzir os destinos do País.

A crise está mais acentuada no campo político. A credibilidade do
Governo ficou um pouco abalada diante do episódio Waldomiro Diniz,
braço direito do nosso competente e honrado Ministro José Dirceu.
Recentemente observamos alguns questionamentos sobre um ex-
assessor do Ministro Palocci. De forma simples e objetiva, abordarei
um episódio que me entristece e, tenho certeza absoluta, não agrada
ao povo brasileiro.

Refiro-me ao caso bastante mencionado do Sr. José Carlos Becker
de Oliveira, conhecido como Sr. Zeca Dirceu, filho do Ministro José
Dirceu.

Deputado Sidinho do Ferrotaco, em uma matéria veiculada pela
"Folha de S. Paulo", nota-se que houve privilégio e favorecimento a
nomes, a pessoas, em detrimento de programas e de pretensões
sociais sempre bem defendidas pelo PT, que serviram de substância
para distingui-lo dos demais.

Deputado Chico Simões, outro dia tive oportunidade de relatar nesta
Casa o quadro de aflição que lbirité, minha terra natal, vive. O Fundo
Nacional de Assistência Social repassa recursos para os Fundos
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Municipais de Assistência Social. Há aproximadamente três meses
as creches de lbirité não recebem os recursos do Governo Federal,
imprescindíveis para o bom atendimento às crianças que se
encontram nas creches do município. Por outro lado, mesmo num
quadro de desespero social, agruras, dificuldades, escassez de
recursos, contingenciamento do orçamento, deparamos com uma
matéria na "Folha de S. Paulo" mostrando essa fartura de recursos
liberados pelo Sr. Zeca.

Deputados, há contingenciamento para municípios carentes, aliás
para verbas de natureza social, e, por outro lado, verbas à vontade
para o Sr. Zeca, filho de José Dirceu? Por incrível que pareça, o Sr.
Zeca tem tido uma atuação muito destacada no Ministério da Ação
Social. Deputado Weliton Prado, ele teve oportunidade de liberar mais
de 12% dos recursos de um programa importantíssimo. Aliás, o
próprio nome exemplifica e fala por si: Ações de Geração de Renda
para Populações Carentes. Esse é o programa. Mesmo não sendo
Deputado ou Senador, o Sr. Zeca conseguiu subtrair, liberar muito
mais recursos que qualquer um desses para o Estado do Paraná,
mais precisamente para nove cidades.

Deputados, quais foram os critérios adotados pelo Governo Federal
para liberar esses recursos? Quais são as ações, os pré-requisitos e a
forma? Pelo visto, não há explicação lógica alguma. Todos sabemos
da proposta do PT e do PI- - aí me incluo. Os pré-requisitos
imprescindíveis para a construção dessa coligação vitoriosa e bonita
foram a desconcentração de riqueza, a distribuição de renda, o apoio
às famílias carentes e a liberação de recursos para programas
previamente acertados e realizados com estudo e análise criteriosa, e
não a liberação de recursos simplesmente por se tratar de filho do
todo-poderoso Ministro José Dirceu.

Deixo meu sentimento de repulsa, rebeldia e insatisfação quanto à
condução do processo de liberação de recursos do Governo Federal,
desencadeado pelo Sr. Zeca, filho de José Dirceu. A meu ver,
Deputado Chico Simões, isso é um exemplo típico do uso indevido da
máquina pública federal a favor de algumas pessoas, em detrimento
de programas de caráter social sempre defendidos, de forma bonita e
fraterna, pelo PT.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa presente, o Brasil
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precisa de uma correção de rumos, de uma nova alternativa, de
outros caminhos. Porém, os pronunciamentos que observamos nos
últimos dias vêm reforçar a necessidade imperiosa de se buscarem
outras ações para nortear e tornar o Brasil o país com que todos
sonhamos, o país pelo qual o Vice-Presidente José Alencar sempre
lutou, um país que sirva de exemplo ao mundo, que promova a
distribuição de renda; um país que seja verdadeiramente cristão, que
olhe, em primeiro lugar, para os mais pobres, para os carentes e
necessitados. E não será através desses métodos pequenos,
irregulares, indevidos, que alcançaremos esse Brasil que sonhamos.

Apenas para ilustrar, nessa liberação de verbas conduzida pelo Sr.
Zeca, Minas Gerais foi favorecida apenas com duas cidades, sem
qualquer critério ou análise aprofundada. Onde ficam as regiões do
Jequitinhonha, do Norte e do Nordeste, com renda "per capita" tão
pequena? O Governo Federal prefere, num primeiro momento, liberar
recursos para favorecer tão-somente o filho do Sr. José Dirceu,
conhecido como Zeca. Reafirmo nossa indisposição, com muita
veemência, avalizada, sobretudo, pela sábia manifestação do Vice-
Presidente José Alencar, líder maior do PL. Este não é o Brasil com o
qual sonhamos, este não é o Brasil no qual sempre acreditamos e
confiamos. Vamos mudar. Vamos promover a desconcentração de
renda, distribuir rendas e ajudar as crianças. Vamos construir um
Brasil mais fraterno e muito mais solidário. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, pessoal que nos acompanha das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, são vários os assuntos que
gostaria de tratar agora. Porém, escolhi este texto do jornal "O Globo"
de hoje, que servirá para nossa reflexão e para demonstrar nossa
preocupação com o assunto: "Tarso pede auditoria na gestão de
Cristovam Buarque. Ministro, que ontem foi vaiado por estudantes,
quer que a Controladoria investigue contratos feitos pelo antecessor".
Logicamente, referimo-nos ao Sr. Tarso Genro, atual Ministro da
Educação, que fala contra seu companheiro Cristovam Buarque, ex-
Ministro daquela Pasta.

O Ministro da Educação, Tarso Genro, pediu para a Controlodaria-
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Geral da União fazer uma auditoria na gestão de seu antecessor, o
Senador Cristovam Buarque. No requerimento enviado no dia 3
passado, Tarso trata a gestão de Cristovam de "administração
anterior" e pede que sejam investigados contratos de terceirização
feitos pelo Ministério da Educação.

O pedido abriu uma nova crise no PT. Ontem, Cristovam quebrou o
silêncio e não escondeu o constrangimento. E claro que isso cria um
descontentamento. Não deixa de ser uma manifestação de
desconfiança. "Fiquei incomodado com a notícia", disse Cristovam
Buarque. Falou ainda que já conversou com o Ministro Waldir Pires e
pôs-se à disposição. Disse: "Tenho certeza de que não há problema
algum nos contratos, até porque são as mesmas empresas do tempo
do Ministro Paulo Renato. Não posso ser acusado de proteger
alguém." Para ele, a prioridade de Tarso deveria ser a educação. O
Senador também estranhou o fato de seu sucessor fazer referência a
seu trabalho como "administração anterior". Ao assumir, preferi cuidar
da educação. Não fiz auditoria da gestão Paulo Renato. Não tive
tempo. Lamento que o Ministro Tarso Genro tome o tempo da
educação para tratar disso. Estranhei também ele considerar a minha
passagem pelo Ministério como "administração anterior". Afinal, a
administração não é a mesma, já que Presidente Lula continua no
comando?".

"MEC inclui inadimplentes na Universidade para Todos". Ontem, o
Ministério da Educação anunciou que vai incluir ex-alunos de
faculdades privadas que tenham deixado o curso por não
conseguirem pagar suas mensalidades.

Vejam, o que nos chama a atenção é o tato de o Ministro, que é
companheiro do ex-Ministro, eles mesmos levantarem dúvidas sobre a
administração do mesmo Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Será
que isso reflete o temor do Governo quanto à forma com que seus
companheiros conduzem a administração? Será que isso acontece
por não confiarem uns nos outros ou porque o próprio Presidente Lula
ou José Dirceu não têm tanta confiança?

Será por isso que querem, a partir de agora, barrar todas as CPIs?
Se essa prática for seguida, o comportamento das Casas Legislativas
no País deverá ser modificado, porque, quando o Senado deixa de
instalar duas CPIs, dá mau exemplo para o Brasil. Por que será que o
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PT não quer que se investigue a morte de um companheiro, o
Prefeito Celso Daniel? Isso é interessante e, no mínimo, estranho. O
Vice-Presidente da República disse que, se fosse Senador, seria a
favor da CPI, como sempre o foi. E os jornais não param de informar
que o Governo também está barrando a CPI de Santo André.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, será que é por isso que, aqui em
Minas, a bancada da Oposição está tentando jogar uma cortina de
fumaça, querendo fazer vinculações onde não há a menor
possibilidade de haver vínculos? Até dando notícias que não estão
fundamentadas na verdade nem nos fatos. Eu e outros Líderes
assinamos um requerimento e queremos que a fita envolvendo a
Prefeitura e a Câmara Municipal de Alfenas seja exibida na
Assembléia Legislativa.

Queria trazer algumas informações para as pessoas mais
desavisadas, porque talvez não saibam que a postura da COPASA ou
do Governo de Minas em relação à Prefeitura de Alfenas é
absolutamente segura, serena, transparente, ética, moral e no maior
interesse do povo mineiro. Digo do povo mineiro, incluindo o povo de
Alfenas.

A Prefeitura, em 1971, assinou um convênio com a COPASA por 30
anos. Esse convênio venceu e, em 2002, começaram os
entendimentos para a renovação desse convênio, que prevê, para os
próximos 30 anos, investimentos de cerca de R$32.000.000,00, sendo
R$18.000.000,00 de recursos próprios da Prefeitura de Alfenas. A
COPASA fez a negociação para adquirir os imóveis, porque iniciará o
tratamento de esgoto nesse município e está renovando o contrato de
água. O objetivo é chegar a 100% de água tratada em todos os lares
de Alfenas e 95% do tratamento de esgoto.

O interesse da COPASA é atender à população de Alfenas, e, pela
primeira vez, a COPASA criou critérios éticos, transparentes, de
acordo com a administração pública, que balizam todos os convênios
celebrados entre a COPASA e os municípios de Minas Gerais. E já foi
seguido esse princípio. Não cabe à COPASA nem ao Executivo
mineiro investigar a Câmara Municipal nem a Prefeitura Municipal de
Alfenas. Existem os organismos próprios para o cumprimento desse
papel.

A COPASA está buscando cumprir o seu papel: dar água tratada a
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100% da população atendida por ela e também melhorar o serviço
de esgoto em todo o Estado.

Não há nenhum endosso nem aprovação pelo Governo de
irregularidades. Pelo contrário, há uma posição de repúdio por
qualquer atitude interna que seja antiética ou imoral. A COPASA tem
de restringir-se ao seu papel, ao seu trabalho. Diga-se de passagem
que nenhum centavo foi liberado para esse convênio.

Fica claro que se está tentando fazer um esforço enorme para achar
outra fita e, então, dizer que é parecida com a do Waldomiro, que está
na garganta do PT, e não dá para engolir. A tentativa do PT é dizer
que não são só eles, e que há outros também.

Está muito difícil forçar essa situação de Alfenas para chegar à
COPASA. Os documentos são legítimos, transparentes, de acordo
com o melhor modo de gerir a coisa pública. Sem dúvida nenhuma, a
população de Alfenas deve colocar-se contrariamente àqueles que se
tenham comportado de maneira antiética ou imoral. Mas não dá para
chegar até à COPASA. Se, ainda assim, alguma ligação houver que
responsabilize algum agente da COPASA, sem dúvida alguma as
medidas serão imediatas e rigorosas.

Precisamos fazer um debate estabelecendo o contraditório. O papel
da Oposição, dentro de um regime democrático, é tentar mostrar
falhas, erros e incoerências. Essa posição é salutar, mas só se
cumprirá o papel de fazer a sociedade crescer e melhorar o debate
político e as questões que podem não estar funcionando muito bem se
estivermos falando de algo fundamentado, consistente, verdadeiro e
seguro. Distorcer, forçar a barra para "ver chifre em cabeça de cavalo"
- ou seja, aquilo que não existe - não ajuda nem melhora a
convivência democrática.

Sr. Presidente, neste Governo, será difícil encontrar filhos desse
tipo. A máquina é muito grande, daí porque a vigilância é muito
importante. Mas há recomendação expressa do Governador de que,
sem transparência, sem ética, sem que o interesse público esteja
valorizado, não é possível nenhuma relação neste Governo. Temos
outros assuntos que tratar, mas os abordaremos mais à frente. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Andrada.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados

colegas, prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia, na
semana passada, o PT, a Oposição nesta Casa, ocupou o microfone,
levantando diversas questões e insinuações, tentando vincular o
escândalo de corrupção ocorrido na Prefeitura de Alfenas com a
COPASA. Com uma estratégia bem articulada, o PT preencheu todos
os espaços na tribuna do Plenário, local em que a palavra poderia ser
utilizada, de modo que a Bancada do Governo não tivesse voz e não
pudesse falar. Quando chegou a vez de a bancada governista ocupar
à tribuna, o PT simplesmente pediu o encerramento da reunião.
Obviamente que, sabendo que o PT iria utilizar-se desse expediente
na reunião seguinte, a base do Governo articulou-se de modo a
impedir que o PT tentasse fazer o discurso sem que houvesse o
contraditório. Mais uma vez a Oposição, tentando confundir a
população, emitiu "e-mails" através do sistema de informática, com o
seguinte depoimento. (- Lê:) "Base do Governo impede projeção de
fita comprometedora envolvendo a COPASA". Falaram nesta Casa
durante dois dias, não deixaram a base do Governa falar e ainda
mentiram de forma agressiva, dizendo que a base do Governo havia
impedido a exibição da fita. Mas essa fita foi exibida pela imprensa em
vários canais de televisão, e não há motivos para não ser exibida.

Dessa forma, Sr. Presidente, todos os Líderes da base do Governo
protocolamos um documento requerendo à Presidência que exiba as
fitas no Plenário. Hoje, esse documento foi lido na Comissão de
Segurança Pública, que recebeu as fitas como denúncia. Na presença
do Presidente da Comissão, Deputado Sargento Rodrigues,
comunicamos que apresentamos esse requerimento e solicitamos que
a Comissão encaminhe as fitas à Presidência da Casa, para que a
Mesa providencie a exibição.

Com relação à cortina de fumaça que o PT vem jogando no caso de
Alfenas, cabe a observação, muito sucinta, de que o PT insiste em
confundir de forma proposital, como disse o Deputado Miguel Martini.
Já que o Governo Federal, o PT, em Brasília, tem dificuldades para
explicar a questão da ética e da honestidade, que envolve a situação
do Waldomiro, e o escândalo e vexame nacional por que vem
passando o próprio Governo, não conseguindo uma explicação
convincente, resolveu jogar lama em todo o mundo, porque assim
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todos passam a ser corruptos e passamos a nos nivelar por baixo.
Essa tem sido a tática do PT, ou pelo menos a sua tentativa; mas não
conseguirá o que pretende, porque a Nação brasileira continua
exigindo uma explicação convincente no plano nacional.

Essa tentativa de fazer confusão no Estado encontrará uma
veemente reação da base do Governo, com explicação, exposição de
dados e argumentação. A questão de Alfenas é muito simples: existe
uma fita em que o Prefeito, de forma visível e clara, convoca os
Vereadores, para atingir seus objetivos. Ora, se o Prefeito, que
durante vários depoimentos e levantamentos feitos, tem se mostrado
um corrupto contumaz e tenta desviar dinheiro da COPASA nesse
processo, a COPASA é vítima. A COPASA tem convênios e ação
nesse Estado, em 590 municípios.

A COPASA trata da água de Belo Horizonte. O contrato feito em
Alfenas é o mesmo feito em Belo Horizonte, Ipatinga e em diversas
Prefeituras do PT. E preciso diferenciar os assuntos relacionados com
a política e com a sistemática de trabalho da COPASA. Se houver
alguma crítica, que debate salutar! Ninguém é dono da verdade.
Ninguém tem a melhor maneira de executar algo. Tragam suas
contribuições. O Governo e à COPASA estão abertos a sugestões,
para que a ação da COPASA possa ser cada vez mais eficiente. Mas
crítica ao trabalho da COPASA, para que possa ser ser mais eficiente,
não pode ser confundida com ação de corrupção do Prefeito, que tem
autonomia para agir, assina os cheques da Prefeitura e foi eleito
segundo as normas de uma Constituição que lhe garante autonomia
administrativa e financeira em seu município. A COPASA não tem
nada com isso.

É preciso lembrar que, no convênio que a COPASA celebraria com o
município para a execução de serviços, uma parte dos recursos que
seria repassada à Prefeitura não foi passada. O convênio não foi
assinado, e nenhum recurso foi repassado à Prefeitura de Alfenas. Até
agora, o que a COPASA fez de concreto em relação a recursos junto
a essa Prefeitura foi a compra de equipamentos, parcelada em 16
prestações. A COPASA pagou três prestações de R$1195.000,00.
Quanto ao contrato mencionado e à execução do serviço levantado, a
COPASA não passou nenhum tostão.

É importante destacar documento feito em Alfenas pelas pessoas
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que lá moram e lideranças que lá estão, as quais, acredito, estão
muito próximas ao PT. Esse documento, intitulado "Chega de
Corrupção", é assinado pela CUT, pelos sindicatos dos trabalhadores
rurais, da construção civil, dos bancários, dos metalúrgicos, dos
pequenos produtores rurais e dos trabalhadores da EFCA e da
indústria de alimentação de Alfenas, e pela União dos Estudantes de
Alfenas. Esse documento diz textualmente que não há relação de
corrupção com a COPASA.

Sr. Presidente, de toda forma, tentam misturar, julgar, contundir uma
situação que diz respeito a um Prefeito e a alguns Vereadores
irresponsáveis, em relação à COPASA. A COPASA firma contrato
com o município, o ente federativo. Quem dirige esse ente federativo é
o Prefeito, que, se desvia ou está arquitetando plano para desviar o
dinheiro, para roubar, tem de responder por isso. E lógico que a
COPASA tem instrumentos para acompanhar isso. Se a COPASA
tivesse passado recursos, teria condições de acompanhar. Se o
Prefeito, na sua autonomia, desviasse recursos, a COPASA
denunciaria ao Ministério Público, suspenderia o convênio e tomaria
todas as providências necessárias.

Não é possível assistir ao discurso de que é preciso suspender
todos os contratos , com a COPASA em Minas. Isso é uma
irresponsabilidade. E dizer, de antemão, que todos os Prefeitos
mineiros são corruptos e irresponsáveis. Não concordamos com esse
discurso do PT, a começar por Belo Horizonte. Não achamos que o
Prefeito Pimentel seja irresponsável, corrupto, e que deva ser
suspenso o convênio da Prefeitura com a COPASA. O PT está sendo
injusto, agressivo e leviano. Não podemos caminhar nessa direção. O
debate precisa ser elevado, de idéias, de posições, não de
insinuações de véspera de eleição, que tentam confundir o eleitorado.

O PT está passando por dificuldades em âmbito nacional. O jornal
"O Globo" de hoje publicou a notícia de que o Sr. Rogério Tadeu
Buralti, ex-Secretário da Prefeitura do Palocci, foi demitido por ele
após ter sido acusado de corrupção. Em seguida, criou uma empresa
que presta assessoria a mais de dez Prefeituras do PT. Se esse
assunto veio à tona, que culpa temos nós? Tomei conhecimento disso
pelo jornal.

Diante desses fatos, o PT não pode descontar na base do Governo
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ou no Governo de Minas. Não confundam as coisas. Em vez de
tentar nivelar o debate por baixo, o PT, em nome de sua história, de
sua trajetória e da figura que provocou o sentimento de esperança no
País, que é o Presidente Lula, deveria esforçar-se não para agredir,
mas para defender com unhas e dentes a ética e a honestidade,
patrimônio que o partido sempre divulgou nas suas caminhadas. É
preciso que o PT dê uma resposta, à altura, à Nação brasileira. Cada
vez que o PT se omite, agride mais do que explica e ameaça mais do
que convence, a credibilidade cai e a esperança transforma-se em
medo de que o País não se torne o que foi falado na campanha
eleitoral, ou seja, não só uma crise financeira, uma quebradeira, mas
um mar de lama, o que é pior. Não podemos deixar que a coisa
descambe para esse lado.

Estamos solidários com os companheiros do PT desta Casa, que
estão sentidos e chocados com o drama nacional vivido pelo partido.
Contem com nossa solidariedade no esforço de recuperar, sobretudo,
a credibilidade oral, pois a administrativa, infelizmente, está indo para
o ralo, já que o desemprego aumenta, os juros estãõ altos e o FMI
torna-se, cada vez mais, parceiro íntimo do Governo. A ALCA foi
muito criticada. Chegaram a fazer um plebiscito para dizer "não" a ela.
Hoje o Governo se acerta com os americanos e liga para o Presidente
Bush pedindo-lhe que interfira junto ao FMI.

O PT sempre agrediu o FMI dizendo que ele era a maldição da
Nação. Essas incoerências administrativas e o pífio resultado
administrativo que o Governo tem mostrado colocam o Governo do PT
numa situação lastimável relativamente à situação administrativa do
País. Não se vislumbra o tal espetáculo do crescimento. Os 10
milhões de empregos que seriam gerados estão transformando-se em
10 milhões de desempregados. Cadê o programa Fome Zero?
Gastou-se mais em consultoria e propaganda que no programa. E
preciso fazer essa reflexão.

O que ainda segura o Governo é a credibilidade que o Presidente
Lula possui junto à Nação brasileira. E preciso que o PT se esforce,
para que a credibilidade moral não afunde. Caso contrário, estaremos
numa situação complicada, não causada pela Oposição, pela ação de
qualquer grupo, mas simplesmente pela falta de condição do Governo
de convencer o povo brasileiro.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Parabenizo-o pela

clareza de seu raciocínio e pela forma brilhante com que coloca as
questões. Em primeiro lugar, há a necessidade de que o Governo do
Presidente Lula, e naturalmente o PT, esclareça ao povo brasileiro,
não apenas o fato de não estar cumprindo absolutamente nada a que
se propôs à frente da Presidência da República, mas principalmente o
fato de que o Brasil assiste estarrecido a denúncias e mais denúncias
de corrupção no Governo do PT, e não se faz absolutamente nada, a
não ser tirar o sofá da sala.

Denuncia-se que há corrupção envolvendo os jogos e os bingos,
fecham-se todos os bingos deixando milhares de brasileiros
desempregados, e, pior ainda, impede-se a instalação da CPI que iria
averiguar onde estão, de fato, os atos de corrupção no bingo. Tentam
desviar o assunto fazendo acusações infundadas e absurdas. Fazem
insinuações, atitude que não é própria de pessoas sérias, contra um
governo sério como o do Governador Aécio Neves. Parabéns a V.
Exa.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a intervenção de V.
Exa, Deputado Domingos Sávio.

Sr. Presidente, faço um apelo para que o debate se estabeleça em
outro nível. Essa tentativa de nivelar a discussão por baixo não
construirá nada; pelo contrário, gerará apenas desgastes, confrontos
que nada constroem, além de tumultuar o andamento da Casa.

Nós, que temos a responsabilidade de legislar e governar, queremos
estar abertos a críticas sérias às ações do Governo e a denúncias, se
forem responsáveis e documentadas, O Governo está aberto a apurar
qualquer uma delas e a punir qualquer um de seus autores, desde que
seja algo sério, e não simplesmente fumaça de cortina para confundir
a população e tentar jogar a pecha de incapacidade e corrupção sobre
o governo, sério e transparente, que vem fazendo nosso Governador
Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, presentes nas galerias, senhores funcionários,
estamos aqui para retomar o assunto relacionado aos mananciais de
abastecimento público de água da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o qual foi inicialmente debatido aqui, nesta Casa, na última
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quarta-feira, no Teatro.

A audiência pública patrocinada pelas Comissões do Meio
Ambiente, de Educação e de Defesa do Consumidor durou mais de 5
horas, mas não esgotou o assunto, e nem tantas outras reuniões
poderão esgotá-lo, de tão amplo que é.

Muitos dos colegas que estão aqui hoje, em Plenário, estiveram
naquela reunião participando ativamente dos debates, o que é muito
bom, porque esta Casa efetivamente tem de se envolver nessa
questão do abastecimento de água de Belo Horizonte, a qual nos
parece ainda muito nebulosa.

Já requeremos - e ontem foi-nos entregue pela FEAM - todo o
processo de licenciamento que tramita no COPAM, para
conhecermos, com detalhes, todo o procedimento no âmbito daquele
órgão.

A reunião da semana passada foi muito importante, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, porque deflagrou o processo de
fiscalização daquele licenciamento e demonstrou efetivamente quem
está do lado de quem. A mesa estava cheia, e a parte reservada ao
público lotada, muito embora a grande maioria dos presentes fossem
funcionários ou estivessem a serviço da MBR.

Um repórter do "Diário da Tarde", na edição do dia seguinte,
publicou que, por curiosidade, verificou quem eram aqueles que
efusivamente aplaudiam os que defendiam o projeto e covardemente
vaiavam aqueles que ousavam contestá-lo. Na reportagem, aquele
jornal comenta que a grande maioria dos presentes eram funcionários
da MBR.

Mas, na democracia, senhoras e senhores, há essas coisas. Apenas
lamento que a MBR não consiga sensibilizar muito além daqueles que
são seus empregados. A primeira pessoa a manifestar-se foi a
Presidente da AMDA, a conhecida ambientalista Maria Dalce Ricas,
que elogiou muito o projeto da mina. Nobre Deputado Miguel Martini,
ela afirmou categoricamente que sua entidade apoiava o
empreendimento, mas se esqueceu de avisar a todos que ali estavam
que a MBR é sócia contribuinte da associação que preside. Talvez,
por essa condição de parceira, a MBR não tenha sido incluída na
famosa lista suja da AMDA nos últimos 20 anos, apesar de ter sido
autuada diversas vezes por infrações gravíssimas ao meio ambiente.
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No dia V de março deste ano mesmo, ela sofreu mais uma
autuação.

Além dessa associação, a AMDA é parceira da MBR em uma série
de projetos, omitindo a sua condição de empresa poluidora, também
foram favoráveis ao projeto de mineração outras pessoas, que faço
questão de mencionar.

Apesar de comprometer o abastecimento de água da Capital, o
Prefeito e alguns Vereadores de Nova Lima, preocupados
exclusivamente com a arrecadação daquele município, são favoráveis
ao projeto.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado Leonardo
Quintão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este nosso discurso
não tem causado a repercussão que o caso merece. Para chamar a
atenção da população de Belo Horizonte e dos Srs. Deputados,
colocarei a seu lado o símbolo da falta de água. A população de Belo
Horizonte precisa acordar porque, daqui a pouco tempo, talvez em
três ou quatro anos, verá nesta cidade o que só vêem pela televisão,
no vale do Jequitinhonha: mulheres carregando lata de água na
cabeça, buscando água a 2km ou a Um. Isso acontecerá em Belo
Horizonte, pois o projeto de licenciamento ambiental prevê que secará
o manancial de água que abastece a região Sul de Belo Horizonte.

Para chamar a atenção dos Srs. Deputados, da população e dos
telespectadores, colocarei ao seu lado o símbolo da falta de água: um
balde de água vazio. Daqui a pouco tempo, a população de Belo
Horizonte lembrará que poucos Deputados e poucas vozes se
levantaram em defesa da água de Belo Horizonte. Colocarei ao seu
lado o símbolo da falta de água, que Belo Horizonte sofrerá daqui a
pouco tempo. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado Antônio
Júlio.

O Prefeito de Nova Lima chegou ao absurdo de criticar um Vereador
do município afirmando que deveria ser Vereador em Belo Horizonte,
porque está preocupado com a água da Capital, e não com a
arrecadação de Nova Lima.

Bom, acredito na liberdade de opinião, assim como acredito que o
Prefeito e os Vereadores de Nova Lima, bem como os empregados da
MBR que ali se encontravam, estavam preocupados exclusivamente
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com a questão financeira, estes últimos com os seus salários,
situação que, adotando uma visão medíocre e limitada, os insere até
em uma posição relativamente correta.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Entrego às mãos de V. Exa.
o símbolo do que Belo Horizonte sofrerá caso a MBR insista nesse
empreendimento do Capão Xavier.

O Deputado Leonardo Quintão - Isso é verdade, Deputado Antônio
Júlio.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Esse símbolo que o
Deputado Antônio Júlio trouxe não é o único. Na minha terra, o
símbolo da falta de água é a rodilha, um pano que se coloca na
cabeça para carregar lata de água. Talvez a MBR consiga instalar em
Belo Horizonte uma indústria de rodilha, para que o povo possa
carregar água para suas casas. Daqui a uns quatro ou cinco anos, nos
gabinetes, haverá um balde por vez, para. ele e todos os seus
funcionários. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Relativamente, é claro, nobre
Deputado Fábio Avelar. Não se pode afirmar o que passa pela mente
humana.

Também defendeu o licenciamento um certo ex-Prefeito de Itabirito.
Pelo seu discurso, acredito que será novamente candidato a Prefeito
daquela cidade. De fato, como funcionário da Prefeitura de Nova Lima
repetiu o discurso dos demais servidores, apoiando integralmente o
licenciamento. Mas esqueceu-se de afirmar que Itabirito, cidade da
qual foi Prefeito, já tem problemas sérios de abastecimento de água,
justamente por causa de um empreendimento da MBR. Eu não sei se
aquele ex-Prefeito, na condição de mandatário, contribuiu dom a
destruição dos mananciais do local, mas, se o fez, achou a
experiência tão proveitosa que talvez queira repetir com as águas de
Belo Horizonte o que fez com as de Itabirito.

Mas, como nem só de pão vive o homem, tivemos a felicidade de
ouvir a clara e lúcida opinião do Vice-Presidente Estadual da CUT, o
sindicalista Lúcio Guterres, que nos deu a visão exata daquilo em que
acreditamos: que devemos lutar pela preservação da vida, para que
nossos filhos e netos, as gerações que nos sucederão, encontrem um
mundo melhor para viver. Acima de tudo, devemos lutar pela
preservação da vida, que depende da água. Assim, as futuras
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gerações estarão preservadas.

Também foi muito feliz a intervenção do Frei Gilvander, da Igreja do
Carmo, aqui de Belo Horizonte, que está reunindo importante parcela
da sociedade civil para preservar esses mananciais, demonstrando
assim o cumprimento a uma posição assumida pela CNBB na
Campanha da Fraternidade de 2004, que enfoca a preservação das
águas.

Também acertadamente opinou o representante do Ministério
Público, Dr. Fernando Galvão, ao levantar sérios questionamentos
sobre o impacto do empreendimento e recomendar ao COPAM, em
.outra oportunidade e oficialmente, que não emita o licenciamento de
• operações daquela mina até que se elidam as dúvidas que ele
apresenta. Boas intervenções de quem tem credibilidade e isenção.

Também falou o Assessor Jurídico ou Procurador da FEAM, que
tentou dar-nos uma aula sobre o princípio da legalidade, tentou
convencer-nos de que nem o Governo em relação ao particular nem o
particular investido numa outorga pública estão sujeitos a tal princípio.
Ele foi muito infeliz ao dizer isso.

Infeliz também foi o outro Procurador que ali esteve, representando
outro poder outorgante que não pôde estar presente. Adotou a mesma
linha, acrescentando ainda que existia o princípio da razoabilidade e
que o ato administrativo deveria pautar-se também pela razoabilidade.
Foi novamente infeliz. Primeiro, porque os princípios constitucionais
que regem a atividade administrativa se somam, e não se excluem.

Portanto, o princípio da razoabilidade, previsto na Constituição
Estadual e não previsto na Constituição Federal, não é alternativa ao
princípio da legalidade, mas soma-se a ele como mais um dos
princípios.

E, convenhamos, o que não existe nessa exploração minerária, em
que a todo momento admite-se o risco para o abastecimento tanto
qualitativo quanto quantitativo, é a razoabilidade. Se há uma coisa que
não existe em todo esse processo é a razoabilidade.

Razoável, sim, foi a Deliberação Normativa n° 20, do COPAM, que,
salvo melhor engano, ainda está em vigor, que classifica alguns
mananciais da bacia do rio das Velhas como de classe especial,
portanto insuscetíveis de intervenção ou de lançamento de efluentes
líquidos ou sólidos de qualquer espécie. E é o caso dos mananciais
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que estamos debatendo aqui. A câmara de atividades minerarias
não foi razoável ao descumprir a deliberação do próprio COPAM.
Razoável foi o veto do Prefeito de Belo Horizonte em 1998, publicado
no diário oficial do município em 23 de setembro daquele ano, que
invocou o art. 225 da Constituição da República para impedir a
constituição da servidão, que permitia que o Município de Belo
Horizonte cedesse área para instalação da mina de Capão Xavier.
Para que V. Exas. se lembrem, cito o art. 225 da Constituição, aquele
que juramos defender, respeitar e cumprir.

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

Muito obrigado, Deputado Mauri Torres. Em outra oportunidade,
continuarei com minha fala. Peço perdão ao Deputado Fábio Avelar
por não lhe ter concedido aparte. V. Exa. poderá apartear-me com
questão de ordem.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
• Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queria aproveitar a oportunidade para dizer aqui o que dissemos na
audiência pública. Ontem chegou uma documentação enorme, cheia
de irregularidades, que não cumpre a Lei n° 10.793. Como disse o
Deputado Leonardo Quintão, bem fez o Prefeito Patrus Ananias e,
depois, o Prefeito Célio de Castro, que não permitiram que o estudo
de impacto ambiental não fosse pautado na Lei n° 10.793. Seria um
estudo como um carro sem rodas. Sem se analisar a lei ambiental,
perde-se toda a credibilidade. Nessa documentação existem várias
irregularidades; portanto toda a Bancada do PMDB, os oito
Deputados, assinou alguns requerimentos solicitando, em nome do
povo de Belo Horizonte, ao Sr. Governador que não deixe ocorrer com
Belo Horizonte o que ocorreu com Itabirito. Belo Horizonte perderia
500 mil trabalhadores, que ficariam sem água. No momento em que
não observarmos uma lei que aqui foi votada e sancionada em nome
do povo de Minas Gerais, esta Casa perderá toda a sua credibilidade.

Temos claro exemplo de que as opiniões técnicas são modificadas,
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muitas vezes, por interesse ou opinião de cunho pessoal. No diário
oficial do dia 13, último sábado, publicou-se resultado da reunião da
Câmara de Assuntos Minerais do COPAM em 11 de março, quinta-
feira. Na pauta dessa reunião, estava em julgamento pedido de
reconsideração da MBR contra mais uma multa aplicada. A assessoria
jurídica da FEAM emitiu parecer pelo indeferimento da
reconsideração, pela manutenção da multa. A assessoria técnica
também concluiu pelo indeferimento. Um dos membros, com ligação
estreitíssima e que está no Conselho Mineral, pediu vista e convenceu
rapidamente os demais colegas. Pronto, mais uma vez estava a MBF1
livre da condenação.

Temos a cópia de todo o processo e queremos denunciar a todos os
membros desta Casa para que façam coro com o povo de Belo
Horizonte; aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, pois há
cavernas que tratam da legislação no Congresso Nacional.
Enviaremos, em nome do PMDB e em nome do povo de Belo
Horizonte, à Câmara dos Deputados e ao Ministério Público Federal a
denúncia. Para que o símbolo desta cidade não seja o balde vazio
nem a música "Lata d'Agua na Cabeça", suplicamos ao Governador e
ao Prefeito de Belo Horizonte que tenham dó do povo.

Concedo aparte ao Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Causam espécie o tempo

em que o Desembargador caçou a liminar proibindo a mineração na
área do Capão Xavier e o laudo técnico que se encontra na ação
popular, de que existem vestígios de algas utilizadas para produzir o
cianureto nas minas da MBR. Tal fato, em momento algum, foi
relatado nas audiências públicas da companhia. Obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Questões de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a oportunidade, pois não
posso deixar de esclarecer alguns fatos para que a opinião pública
verifique o que ocorreu. Participei dessa audiência pública e não
posso concordar com os dois Deputados que usaram a tribuna.
Participei ativamente de uma, mas não sei por que não expuseram a
opinião dos demais presentes.

Gostaria de citar apenas uma participação, a da COPASA, empresa
que estuda a questão do Capão Xavier há dez anos. A denúncia feita
por todos os Deputados, incluindo-se o Deputado Antônio Júlio, foi a
suspeição da quantidade de água a ser distribuída, de que haveria
desabastecimento em Belo Horizonte. Isso não coincide, pelo menos
no que a COPASA, por intermédio de seus técnicos, apresentou na
audiência pública. Informou-nos, pelo estudo realizado, que não
haveria o menor risco de desabastecimento de água em Belo
Horizonte. Portanto, os fatos não podem ser desvirtuados. Todos
devem ser escutados em audiência pública.

Tivemos, lá, a participação da FEAM, do Secretário de Meio
Ambiente e de várias outras autoridades. Gostaríamos, aliás, de dizer
que a licença ambiental, concedida após 10 anos de estudo, deu-se
com a participação da Assembléia Legislativa, que tem assento no
COPAM. Todos sabemos que o COPAM é uma instituição na qual o
Executivo não tem a maioria. Trata-se de um conselho formado por
diversos segmentos da sociedade.

Então, ao trazer à tona esses assuntos, acho importante que os
Deputados tragam, para reflexão dos demais, o ponto e o contraponto
e não somente a posição das pessoas que são contrárias ao Projeto
Capão Xavier. Por essa razão estamos aqui, tentando esclarecer a
opinião pública. Teremos ainda oportunidade de debater essa
questão, mas é importante que se fale dos dois lados.

Na audiência pública que houve lá, com a presença de mais de 100
pessoas, escutamos vaias dos que eram a favor e também dos que
eram contra. Democracia é isso. E escutar as diversas opiniões, a fim
de que possamos fazer uma análise.

Acredito ser essa uma boa oportunidade que a Assembléia terá, pois
está recebendo agora toda a documentação licenciada. Portanto, acho
prematuro fazer qualquer análise prévia, até mesmo para que a
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população não fique amedrontada quanto à possibilidade da
inexistência da água, esse precioso líquido.

Concordamos com os técnicos da COPASA, pois conhecemos a
qualidade, a competência e a seriedade desses profissionais. Não
acreditamos que eles prestassem depoimento em audiência pública,
tranqüilizando a população de Belo Horizonte e da região
metropolitana, se os dados que têm em mãos não lhes permitissem
isso.

Faço, então, esse reparo até mesmo em defesa dos meus
companheiros da COPASA, técnicos da mais alta competência.
Sempre que tenho oportunidade, defendo-os, pois conheço o trabalho
deles. Se informaram que não existe o menor risco de faltar água em
Belo Horizonte e na região metropolitana, concordo com eles.

Portanto, acredito ser prematura a posição de alguns Deputados,
inclusive a do Deputado Antônio Júlio, a quem respeito muito, de
trazer aqui um balde como símbolo da falta d'água. Isso não condiz
com a realidade dos fatos.

O Deputado Adalclever Lopes - Quero apenas lembrar ao Deputado
Fábio Avelar que, na verdade, estiveram quase 100 pessoas
presentes e todas descendo do ônibus fretado pela MBR. Eram
funcionários, como o próprio jornal "Diário da Tarde" bem disse.

Quero dizer também que o que fiz foi a denúncia, Sr. Deputado, de
que foi um membro da Câmara de Assuntos Minerais - está aqui em
minhas mãos - quem avocou a si, para deixar livre a MBR. Em
momento algum foi citado o nome da COPASA. No entanto, gostaria
de dizer que esse membro e técnico, Sr. João Henrique Grossi Saade,
que faz parte da Câmara de Assuntos Minerais, foi diretor, durante
muito tempo, da Geosol Sondagens Ltda., que teve um crescimento
faraônico depois que esse passou a pertencer á Câmara de Assuntos
Minerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, temos assistido, nos últimos meses, a vários
pronunciamentos nesta Casa voltados para a questão das rodovias,
não só no Estado de Minas, mas também em todo o País. Nós, que
andamos muito pelo Estado, sabemos perfeitamente das dificuldades
que toda a população tem tido no dia-a-dia, relativamente ao
transporte de cargas etc.
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Acompanhamos, com muito interesse, no final do ano passado, à

movimentação do Governador Aécio Neves com o objetivo de
estabelecer um consenso, juntamente com os parlamentares federais
e com o Governo Federal, para a divisão da CIDE para os Estados. O
Governador, indiscutivelmente, assumiu um papel de liderança nesse
processo para chegar a um texto que gerasse um acordo.

De repente, vemos a Medida Provisória n° 161, enviada ao
Congresso Nacional, para votação na Câmara, com um texto
absolutamente diferente do que havia sido acordado com os
Governadores de Estados. Incluíram nela a desvinculação de receitas,
de 20%, da União e também passaram a tratar a CIDE como receita
de Estado, para efetivo cálculo da dívida de Estado perante a União.

Estamos muito preocupados com essa situação. Contamos com a
sensibilidade da Presidência desta Casa e dos Líderes partidários,
porque essa matéria deve ser votada a partir de amanhã na Câmara
dos Deputados, conforme as negociações que estão sendo
conduzidas. E importante que esta Assembléia se posicione
claramente quanto a isso, defendendo os interesses de Minas. Com
essa mudança de texto, o nosso Estado poderá perder
aproximadamente R$75.000.000,00.

Estamos apresentando requerimento à Mesa solicitando que seja
formada uma comissão de representação da Assembléia Legislativa
para acompanhar e apoiar as ações do Governador Aécio Neves nas
negociações, para que o texto volte a ser o do acordo inicial, firmado
entre o Planalto e os Governadores. Solicito ao Presidente que
compreenda a situação e defira o requerimento, a fim de que
possamos acompanhar e apoiar o Governador Aécio Neves. Todas as
Assembléias Legislativas brasileiras deveriam formar essa comissão
de representação para acompanhar seus Governadores nas
negociações e na votação da CIDE. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, a respeito de Capão
Xavier, em 1996 foi assinado um convênio entre a MBR, o IEF, a
COPASA e a Prefeitura de Belo Horizonte. Conforme sua cláusula 6.2,
a implantação de qualquer atividade na área em questão está regida
pela Lei n° 10.793, que regulamenta a preservação dos mananciais
destinados ao abastecimento público do Estado. O art. 6 0 dessa lei
estabelece que são atividades permissíveis nas bacias de mananciais,
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ressalvada a competência da União, o turismo, a pesca, a atividade
agropecuária, a produção hortifrutigranjeira, a irrigação e a
piscicultura.

A Deliberação n° 20 do COPAM, publicada no 'Minas Gerais" em
27/6/97, um ano após a assinatura do convênio entre a MBR, o IEF, a
COPASA e a PBH, inclui como mananciais de abastecimento público
o córrego de Feixes, no trecho 38; o córrego da Mutuca, no trecho 42;
e o córrego do Barreiro, no trecho 50. Esses mananciais serão
afetados por aquele empreendimento em Capão Xavier.

Estamos discutindo dois assuntos. Demonstrei a ilegalidade do
empreendimento. Ou rasgamos as leis aprovadas por este Plenário e
sancionadas pelo ex-Governador Hélio Garcia ou o COPAM rasga a
Deliberação n° 20, porque o empreendimento não está de acordo com
a Lei n° 10.793.

Outra questão diz respeito ao meio ambiente. Existem contestações.
O Ministério Público solicitou ao Secretário José Carlos Carvalho que
não permita a liberação, pelo COPAM, da licença de operação, até
que as divergências sejam solucionadas. Existem dois estudos: um
contratado pela MBR e outro pelo ex-Prefeito de Belo Horizonte, que
contesta claramente a forma como foi feito o estudo contratado por
essa empresa.

Temos dúvidas. Não podemos rasgar as leis mineiras, que foram
sancionadas e votadas em 1 o e 20 turnos neste Plenário, nem fechar
os olhos a uma atividade econômica que é legal, mas que, neste caso,
não cumpre com as leis do Estado, como a Lei n° 10.793, nem com as
deliberações do COPAM, como a Deliberação n° 20, que inclui todos
os mananciais afetados pela empresa MBR com instalação do
empreendimento em Capão Xavier.

Deputados, a questão é legal e também de meio ambiente. Não
podemos nos omitir quanto a contribuir com o empreendimento. O
representante da CUT fez muito bem, pois defende a preservação da
vida antes de defender o trabalho. Senhoras e senhores, a água é
preservação da vida.

Como Deputado Estadual, num ato solene, levanto aqui a minha voz
contra provavelmente um poderio econômico. Não tenho condições de
lutar contra ele, mas o povo de Minas Gerais, os cidadãos de Belo
Horizonte levantarão a sua voz. Do contrário, brevemente em Belo
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Horizonte haverá caminhadas para levar baldes d'água, como o fez
o Deputado Antônio Júlio, que trouxe um a esta Casa. Por quê?
Estudos mostram que poderá faltar água em Belo Horizonte. Há
contestações nos dois estudos. Logo, devemos discutir e realizar
novos estudos para impedir a falta d'água em Belo Horizonte, em
Nova Lima e em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, pessoas presentes nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, na ia Fase tentei um aparte com os Deputados
governistas, mas não o obtive, pois parece que estão dispostos
somente ao monólogo e não ao debate. Primeiramente, utilizarei os 5
minutos para deixar bem claro a quem nos acompanha que não
entendo muito bem essa base do Governo falando do Capão Xavier e
censurando de maneira intensa o que lá ocorre. Antes de mais nada,
digo que não conheço Capão Xavier, não visitei o local e não faço
política na Grande BH. Simplesmente desejo saber o que ocorre, pois
não entendo onde esses Deputados desejam chegar.

Durante uns 15 ou 30 dias falou-se muito no caso do Waldomiro.
Quando se diz algo aqui, falam que é nuvem de fumaça. O que é
nuvem de fumaça? E algo que obscurece, inconsistente e impalpável,
a fumaça. Se esta Casa começar a debater o caso do Waldomiro com
veemência, ainda mais Deputados que lá apóiam o partido deles, isso
será nuvem de fumaça, pois não possuímos poder de ir ao Congresso
Nacional, a Brasília, determinar o que se deve fazer. Então, aqui é
falácia, bravata.

Sabemos que há órgãos ou instituições principais responsáveis pelo
que ocorre em Capão Xavier - que, diga-se de passagem, não
defendo e não conheço. Se lá acontece algo - isso é um fato -, é
porque a Secretaria de Meio Ambiente e o Governador do Estado
autorizaram. Isso acarretaria um grande debate, mas não para
promover falácia.

Deveríamos instalar uma CPI. Dessa maneira, a Assembléia
Legislativa poderia agir tanto no Governo do Estado quanto na
Secretaria de Estado. Porém, preferem discutir aqui, numa eloqüência
muito grande. Devemos agir. A minha dúvida é o que desejam esses
Deputados, que são a base do Governo e, além do poder legislativo,
têm o poder político, realizando o que tanto defendem. E bom que a
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sociedade entenda e não seja iludida com discurso veemente.

Então, gostaria de saber onde desejam chegar. Se quisessem
realmente chegar a fundo no Capão Xavier, teríamos mecanismos
para formar uma CPI, para aprofundar o assunto e contariam com o
nosso apoio. Enquanto isso não acontece, sou obrigado a questionar.

Por trás de quem estão esses discursos veementes, que não têm
finalidade de resolver nada?

Quanto à COPASA - volto a repetir -, trata-se algo endêmico, que
não está acontecendo só em Alfenas. A diferença é que lá foi filmado.
A coisa da COPASA é grossa. E não adianta os Deputados da base
pensarem que estamos aqui só para desviar o pensamento. Defendo
a lisura em todos os níveis e em todos os partidos. Sempre que tenho
oportunidade, falo isso. A COPASA é algo endêmico.

Em Coronel Fabriciano, minha cidade, o contrato da COPASA
terminará em quatro anos, mas foi prorrogado por mais 30 anos,
dando à Prefeitura e ao Prefeito o direito de fazer licitação de obras
com o dinheiro da COPASA, e R$4.500.000,00 já foram usados. Para
mim, isso tem outra finalidade: fazer caixa de campanha. Por que a
COPASA abrirá mão disso? Ela deve ser responsabilizada por isso.
Por que vêm Vereadores que já promoveram ação contra o contrato
da COPASA... Citarei os nomes: o atual Presidente da Câmara, o
Secretário de Governo e Eugênio Baceli, todos o aprovaram, por
unanimidade, a toque de caixa, mesmo dentro da Câmara, repleta de
pessoas que não desejariam que o contrato fosse discutido agora.
Que esperassem chegar 2007 para discutirem igualdade de
condições.

Coronel Fabriciano paga pelo serviço de esgoto há 18 anos e não
tem esgoto tratado. Vocês, que nos estão acompanhando, saberão
distinguir entre o discurso para aparecer para o eleitor e o daqueles
que realmente querem as coisas corretas e decentes.

O Deputado Adalclever Lopes - Aproveito a oportunidade da
belíssima explanação do Deputado Chico Simões e proponho a
instalação da CPI. Pergunto a V. Exa. se posso contar com as 16
assinaturas do PT.

Como bem disse o nobre Deputado Chico Simões, "debaixo desse
tutu tem muita lingüiça". Proponho a CPI e conto com o senhor para
encaminhar a CPI dos licenciamentos minerários do Estado de Minas
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Gerais. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Gostaria de registrar que, no último dia
13, o Ministro Anderson Adauto esteve em Montes Claros anunciando
a recuperação da BR-135, que liga o trevão de Curvelo até Montes
Claros. Lamentavelmente, a Comissão de Transporte desta Casa não
foi comunicada. Trata-se de três lotes, de Montes Claros a Engenheiro
Navarro, de Engenheiro Navarro a Corinto e de Corinto ao trevão.
Parece que o segundo lote está com dificuldades, pois uma empresa
entrou na justiça requerendo o direito na discussão da licitação.
Portanto, lamentamos, pois o DNIT e o coordenador da & Região não
comunicaram o fato aos Deputados desta Casa nem à Comissão de
Transportes, que tem acompanhado desde o primeiro momento a
recuperação da BR-1 35, principalmente no trecho de Curvelo, Corinto,
Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felicio, trecho em estado de
calamidade. A BR-1 35 tem buracos por todos os lados. Apresentamos
à Comissão de Transporte um requerimento, que foi aprovado, para
que ela faça uma visita oficial ao novo Ministro dos Transportes, e
esperamos que na próxima semana possamos levar até ele essa
questão.

Sr. Presidente, fiz a conta e, parece-me, há 16 Deputados em
Plenário. Então, não há condições de a Assembléia Legislativa
continuar os trabalhos. Por isso peço a V. Exa. que encerre, de plano,
os trabalhos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número
regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

N°3 15.784 E 15.924, EM 3/3/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto e Roberto Ramos, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e
esclarece que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da
Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar o relator das matérias. O Presidente convida o Deputado
Roberto Ramos para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos
votos, são eleitos para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e
para Vice-Presidente o Deputado Laudelino Augusto, ambos por
unanimidade. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva dá posse ao Vice-
Presidente eleito e passa a ele a Presidência da reunião. O Vice-
Presidente dá posse ao Presidente eleito e retorna a ele a direção dos
trabalhos. Em seguida, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva agradece aos
colegas sua indicação e designa o Deputado Laudelino Augusto para
ser o relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada
oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Neider Moreira - Célio Moreira.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
• AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 9/3/2004
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Fábio Avelar e Adalclever Lopes
(substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ilton Campos,
Vereador à Câmara Municipal de Unai, publicado no "Diário do
Legislativo" de 413/2004. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 2.288 e
2.388/2004. Passa-se à 32 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Deputada Lúcia Pacífico, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as
Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para débater a execução do
Projeto da Mina de Capão Xavier, de responsabilidade da Minerações
Brasileiras Reunidas S.A - MBR. 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, lide março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Quintão - Fábio Avelar - José Milton - Laudelino Augusto.
ATA DA l REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI WS 15.928 E 15.932 NA 22 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/3/2004
Às 9h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Chico Simões e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, o Deputado Ermano
Batista e a Deputada Manha Campos. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chiico Simões,
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
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres em turno único pela
manutenção do veto aos arts. 7 0 , 11 e 14 e pela rejeição do veto ao
art. 13 da Proposição de Lei n° 15.928, registrando-se o voto contrário
do Deputado Chico Simões, e pela manutenção do veto à Proposição
de Lei n° 15.932, incidente sobre os incisos 157, 579 e 492, todos do
anexo a que se refere o art. 11 (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). Ato contínuo, o Presidente suspende a reunião para que
•seja lavrada a ata da reunião. Reabertos os trabalhos é aprovada a
ata. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Chico Simões - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 3 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 9/3/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão e Alencar da Silveira Júnior e a
Deputada Manha Campos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani,
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 obter esclarecimentos sobre o perdão da multa aplicada à empresa
GTech do Brasil e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, ex-
Procuradora-Geral do Estado, justificando sua ausência nesta reunião.
A Presidência registra a presença dos Srs. Cléber Reis Grego,
Procurador do Estado; Genedempsey Bicalho Cruz e Antônio
.Francisco Patente, ex-Presidentes da Loteria do Estado de Minas
Gerais, e Mário Márcio Magalhães, ex-Diretor de Operações da
Loteria do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que
motivou a reunião, tece suas considerações iniciais e, em seguida,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

-
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notas taquigráficas. O Deputado Alberto Bejani suspende a reunião
por alguns instantes para a despedida dos convidados. Reabertos os
trabalhos, passa-se à 3 a 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 do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que pede seja solicitada à
Loteria do Estado de Minas Gerais cópia das auditorias relativas ao
contrato por ela celebrado com a GTech do Brasil; do Deputado André
Quintão e da Deputada Marília Campos, em que solicitam sejam
convidados os gestores da Loteria do Estado de Minas Gerais à época
da celebração do contrato com a Gtech do Brasil, em 1994; do
primeiro aditamento, em março de 1997, e do segundo aditamento,
em dezembro de 1998, para prestarem esclarecimentos sobre o
referido contrato, bem como sobre sua prorrogação; do Deputado
Rogério Correia e da Deputada Marília Campos, em que solicitam seja
realizada reunião para discutir sugestões com vistas à apresentação
de proposta de emenda à Constituição que preveja a expropriação da
terra onde comprovadamente haja trabalho escravo; da Deputada
Marília Campos, em que pede seja solicitado à direção da Loteria do
Estado de Minas Gerais o resultado da auditoria que está sendo
realizada nos contratos celebrados entre esta autarquia e a GTech do
Brasil; e seja solicitado ao Presidente da República e ao Ministro da
Justiça empenho para o efetivo funcionamento da força-tarefa
montada para apurar a autoria do crime cometido contra Auditores
Fiscais do Trabalho e motorista da Delegacia Regional do Trabalho,
ocorrido em janeiro último, em Unaí. Em seguida, o Deputado Alberto
Bejani transfere a direção dos trabalhos à Deputada Marília Campos e
apresenta requerimentos em que pede seja solicitado ao Presidente
do Tribunal de Contas o envio de cópia do processo que envolve a
Gtech do Brasil e a Loteria do Estado de Minas Gerais; seja reiterado
convite à Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi para participar de
reunião desta Comissão; e seja convidado o Sr. Mário Márcio
Magalhães a prestar esclarecimentos sobre o caso GTech, nesta
reunião. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. Reassumindo a Presidência e cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento -

Marília Campos.	-	 -
ATA DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2° SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 9/3/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana e Márcio Passos e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Deputado Doutor Viana assume a Presidência, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Francisco Lacerda, Presidente do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS -

de Janaúba, publicado no "Diário do Legislativo" de 5/3/2004, e o
Ofício n° 420/2004, do Deputado Gil Pereira, em que encaminha cópia
da ata da segunda reunião da Subcâmara de Seguro Rural, do
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Presidência acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.268/2003, em turno único, para o
qual designou relator o Deputado Márcio Passos como relator. Passa-
se à 2° Fase da 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° 2.328/2004.
Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Padre João, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir os
problemas enfrentados pelos produtores de leite e fabricantes de
queijo artesanal, no Município de Barbacena. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, lede março de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES
DE LEI N

O
S 15.782, 15.898, 15.914, 15.925 E 15.927, EM 9/3/2004

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Moreira, Adalclever Lopes, Roberto Carvalho e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonardo Moreira, 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 da pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
manutenção, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.782 (relator: Deputado Adalclever Lopes); e pela rejeição, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.898 (relator: Deputado
Roberto Carvalho). A Presidência esclarece que não fará a
redistribuição dos vetos às Proposições de Lei n os 15.914, 15.925 e
15.927, uma vez que o relator, Deputado Ermano Batista, ainda se
encontra dentro do prazo regimental. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 16/3/2004, às 15 horas, no Plenarinho 1, com a
finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os vetos às
Proposições de Lei n

o
s 15.914, 15.925 e 15.927, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Roberto Carvalho - Domingos Sávio.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI N OS 15.843, 15.855, 15.902 E 15.922, EM 9/3/2004
As iShSOmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria José Haueisen e os Deputados Fábio Avelar, Leonardo Moreira

MO
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e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar os pareceres sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei
n

o
s 15.843 e 15.90212004, do relator, Deputado Fábio Avelar, sobre o

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855/2004, da relatora,
Deputada Maria José Haueisen, e sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.922/2004, do relator, Deputado Leonardo Moreira. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
pareceres pela manutenção do veto ao art. 4 0 e pela rejeição do veto
aos demais dispositivos da Proposição de Lei n° 15.843; pela rejeição
do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.902 (relator: Deputado Fábio
Avelar) e pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.922
(relator: Deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão do
parecer da relatora, Deputada Maria José Haueisen, que conclui pela
rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.855, em turno único,
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Bonifácio Mourão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 10/3/2004, às 16h30min, no
Plenarinho 1, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Bonifácio Mourão - Ermano

Batista.
ATA DA 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 20 SESSÃO
LEGISLATIVA DA isa LEGISLATURA, EM 10/3/2004

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simõs, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, o Deputado Luiz Humberto
Carneiro e a Deputada Marília Campos. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Pedro Brito do Nascimento, Ministro
interino da Integração Nacional; Tarcísio Augusto Viana, Presidente
da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo; Flávio Régis Xavier de
Moura e Castro, Presidente da 38 Câmara do Tribunal de Contas do
Estado; João Vicente Diniz, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, Antônio José Gonçalves Henriques, Coordenador-Geral
de Orçamento e Finanças do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social, e José Henrique Pain Fernandes e
Hermes Ricardo Metias de Paula, Diretores do Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Educação, publicados no "Diário do Legislativo"
do dia 4/4/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nos 1.093/2003, no l turno (Deputado Ermano Batista);
1.139/2003, no 1° turno (Deputado Chico Simões); 1.186/2003, no 1°
turno (Deputado Jayro Lessa); 15012003, no l o turno (parecer sobre
Emendas apresentadas em Plenário, (Deputado Sebastião Helvécio);
e Projeto de Resolução n° 1.214/2003, no 1° turno (Deputado Mauro
Lobo). Nesse instante retira-se da reunião o Deputado Jayro Lessa.
Passa-se à 1 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei n° 1.005/2003 é convertido em diligência ao
Tribunal de Contas do Estado. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 91612003 na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado
Ermano Batista); pela rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
178/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo) e pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n°5 378/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José
Henrique); da Emenda n° 1, apresentada em Plenário ao Projeto de
Lei n° 842/2003 (relator: Deputado Ermano Batista); 235/2003 na
forma apresentada (relator: Deputado Ermano Batista); 341/2003 com
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a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Ermano Batista). Nesse instante retira-se da reunião o
Deputado Ermano Batista e assume a Presidência o Deputado Mauro
Lobo. São aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de
Lei nos 359/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Simões); 360/2003
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); 431/2003 na forma apresentada
(relator: Deputado Mauro Lobo); 438/2003 na forma originária (relator:
Deputado Doutor Viana); 689/2003 na forma do Substitutivo n° 2 com
as Emendas nos 1 e 2, apresentadas (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 1.199/2003 na forma apresentada (relator: Deputado Chico
Simões); 1.222/2003 na forma apresentada (relator: Deputado José
Henrique) e pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.130/2003
(redistribuído ao Deputado Doutor Viana). Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n os 2.419 e 2.435/2004 e
rejeitado o Requerimento n° 2.431/2004. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Chico Simões em que solicita informações
ao Tribunal de Contas do Estado sobre a 'concessão imediata de
abono permanência" com direitos retroativos ao Auditor desse
Tribunal Sr. Nelson Boechat Cunha. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a 	EM
10/3/2004

As 14h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Laudelino Augusto e Paulo Piau, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e se discutirem e votarem proposições da Comissão e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado
Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 6/3/2004, e fax do Sr.
Gilson Francisco da Silva Coura, solicitando providências para
recuperação das estradas no Município de Marmelópolis. Passa-se à
2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
2.273, 2.389, 2.391, 2.399, 2.421, 2.432 e 2.434/2004. Passa-se à 3
Fase do 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 Roberto Carvalho,
em que solicita reunião para discutir, com o Secretário de Transportes
e Obras Públicas e Coordenador da UNIT do DNIT, a situação das
rodovias federais que cortam o Estado; Carlos Pimenta, em que
solicita audiência pública no Município de Ninheira para debater a
situação das estrada regionais e o Programa Estadual de
Asfaltamento das Vias de Acesso aos municípios de Minas Gerais;
Lúcia Pacífico, em que solicita reunião conjunta das Comissões de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para discutir, em audiência pública, a
implantação do sistema de bilhetagem eletrônica no transporte
coletivo municipal de Belo Horizonte e a migração do sistema de vale-
transporte; Célio Moreira e Roberto Carvalho, em que solicitam
informações ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e
Coordenador da 6 UNIT do DNIT sobre a situação da malha
rodoviária estadual e de todos os trechos das rodovias conveniadas
com o Estado, e Célio Moreira, em que solicita seja feita visita de
cortesia da Comissão ao Cel. Aviador Antônio Fernando Costa de
Resende, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da
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Aeronáutica. A seguir são aprovadas as Redações Finais dos
Projetos de Lei nos 802 e 1.000/2004. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto. -	 -
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 10/3/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Maria Olívia, Chico Rafael e Biel Rocha. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o
Sr. Cláudio Luiz de Carvalho Leão, profissional da área de turismo,
que fará a apresentação do Projeto Outros Olhares, que consiste em
duas propostas distintas de exploração do turismo no perímetro
metropolitano de Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei n° 1.20112003 no 1° turno, para o qual designou
como relatora a Deputada Maria Olívia. Passa-se à V Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação dos Projetos de Lei n° 1.152/2003 no 1 0 turno, na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Rafael); 1.207/2003 no 10 turno, com a Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico
Rafael). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n os 2.317, 2.393, 2.396, 2.397 e 2.430/2004. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o Projeto Outros Olhares. Registra-se a presença
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dos Srs. Cláudio Luiz de Carvalho Leão, profissional da área de
turismo; Dr. Manoel da Silva Costa Júnior, Presidente da BELOTUR; e
Cristiano Henrique Lopes, representante do Conselho Empresarial da
Associação Comercial de Minas Geais - ACEMINAS - e do Curso de
Turismo da Faculdade Newton Paiva, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°

LEGISLATURA, EM 16/3/2004
Às lOhllmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alberto Pinto Coelho, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, Fábio
Avelar, Ivair Nogueira, Jô Moraes, Laudelino Augusto, Sebastião
Helvécio, Weliton Prado e Biel Rocha. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
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 esclarecer denúncias
de pagamento de propinas efetuado pelo Prefeito Municipal de
Alfenas a Vereadores, apreciar matéria constante da pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão. A Presidência acusa o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Reinaldo
Landulfo Teixeira, coordenador do Comitê Gestor das Ações Federais
de Emergência de Minas Gerais - CGE-MG -, informando a respeito
da publicação, no 'Diário Oficial da União" de 13/2/2004, da
Resolução n° 8, de 12/2/2004, do Conselho Federal de Defesa Civil,
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que institui a constituição do Comitê; ofícios dos Srs. Wagner
Lopes de Souza, Delegado Regional de Polícia Civil de Alfenas, José
Wurtemberg Manso, Prefeito Municipal de Alfenas, e Cassio de Paula
Lemos Drumond, Diretor da COPASA-MG, informando eu não-
comparecimento a esta reunião. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei no

s 1.042/2003 (relator:
Deputado Rogério Correia) e 1.208/2003 (redistribuído ao Deputado
Alberto Bejani, em virtude da ausência do Deputado Leonardo
Moreira). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 2.307, 2.392 e 2.461/2004 e 2.32712004 com a
Emenda n° 1. Os requerimentos n

o
s 2.403 e 2.423/2004 têm sua

votação adiada. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a construção da sede própria
da Delegacia Regional de Montes Claros, que funciona precariamente
em imóveis alugados; Sargento Rodrigues (4), em que solicita seja
realizada audiência pública para apurar a situação carcerária no
Estado, a condição de trabalho dos agentes públicos e a morte do
Agente Penitenciário Leonardo Evangelista, além da transferência de
presos das Delegacias de Furtos e Roubos; em que pede seja
enviado ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Alfenas,
solicitando-lhe a relação dos projetos apreciados nessa Casa
Legislativa, contendo número, ementa e situação (aprovação ou
rejeição) nos anos de 2002 e 2003, bem como cópia dos projetos que
versem sobre saneamento básico, taxas municipais, concessão para
exploração e distribuição de água e exploração ou construção de
terminal rodoviário; seja solicitado ao Sr. Gilvan Alves, Coordenador
da Promotoria Especializada de Crimes de Prefeitos do Ministério
Público, sejam afastados de seus cargos o Prefeito Municipal de
Alfenas e os Vereadores, tendo em vista depoimentos, imagens
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exibidas e Laudo de Transcrição n° 4/02904; seja solicitada ao
Ministério Público e à Políca Militar segurança pessoal para a
testemunha Andrezza Torres Chagas, em virtude de denúncias
apresentadas. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o assunto objeto desta reunião.
Registra-se a presença do Sr. Gilvan Alves, Coordenador da
Promotoria Especializada de Crimes de Prefeitos do Ministério
Público; da Sra. Andrezza Torres Chagas, Assessora da Chefe de
Gabinete da Prefeitura Municipal de Alienas; e do Sr. Marcial Antônio
de Oliveira, Presidente do PT de Alfenas, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. Logo após, passa-se a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta
reunião, para suas considerações iniciais; em seguida, passa-se 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 extraordinária, dia 17/3/2004, às 10
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Marília Campos - Leonardo

Moreira.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 16/3/2004

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 191/2003 e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Paulo
Roberto Ferreira, Diretor de Correições da Administração
Penitenciária, publicado no "Diário do Legislativo" de 12/3/2004; Gilda
Fontes Nicolai, do Serviço "Disque Direitos Humanos", solicitando
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sejam tomadas providências relativas às possíveis agressões e aos
maus-tratos praticados por policiais contra os presos da penitenciária
de Uberlândia; carta do Sr. Antônio Sérgio Souto Bernardo, detento da
cadeia pública de São João Evangelista, solicitando ajuda desta
Comissão para o seu processo criminal; e exemplar do Informativo
"Agende"- Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento, Ano V, n°
6, Brasília, Distrito Federal. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.281/2003 no 1 0 turno para o qual designou como
relator o Deputado Roberto Ramos. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 191/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno (relator: Deputado Durval Angelo). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N-

15.925
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 15.925, que dispõe sobre a prática de educação
física na rede pública estadual de ensino.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
172/2004.

Cabe a esta Comissão Especial, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno, examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A proposição aprovada nesta Casa dispõe sobre a prática da

educação física na rede pública estadual de ensino, e os dispositivos
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que não obtiveram a aquiescência do Governador do Estado
versam, em especial, sobre critérios para a contratação de
professores na falta de profissionais habilitados para o exercício do
cargo ou da função.

O Chefe do Executivo, ao opor veto parcial à Proposição de Lei n°
15.925, negando sanção aos arts. 3 0 e 40 , alegou que tais dispositivos
tratavam de matéria de sua iniciativa, nos termos das alíneas "b" e "c"
do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado. Vale transcrever os
dispositivos em exame, que fixam a competência privativa do
Governador do Estado:

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

b)acriação de cargo e função públicos da administração direta,
autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento
de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de
militar para a inatividade;".

Ora, os dispositivos vetados se enquadram nas restrições
estabelecidas nos enunciados transcritos, que, por configurarem
exceção à liberdade do parlamento para legislar, merecem
interpretação restritiva. Assim, por concordar com os fundamentos
expostos anteriormente, somos pela manutenção do veto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n° 15.925.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Roberto Carvalho - Domingos

Sávio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 457/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Andrade, objetiva
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declarar de utilidade pública a Associação de Assistência a
Alcoólatras e Toxicômanos - Grupo Nossa Vida, com sede no
Município de Coromandel.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, em obediência ao
disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada instituição vem cumprindo seus propósitos estatutários ao

desenvolver tarefas de informação, educação e recuperação de
vítimas do vício do álcool e das drogas. Esse importante trabalho de
natureza terapêutica e preventiva, além de aprimorar o padrão de
cidadania, tem reflexos na redução dos gastos públicos com o
problema.

Cumpre destacar, ainda, que a instituição recebe o apoio da
comunidade, por meio de doações, para o cumprimento de suas
metas.

Em virtude dessa importante parceria na área social, consideramos
oportuna a pretensão de se conceder à Associação o título honorífico.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 457/2003.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.216/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Bonifácio
Mourão, pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Amigos da Marian, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Fundamentação
A Associação dos Amigos da Marian, em funcionamento desde
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26/3/96, é uma sociedade de caráter filantrópico, cultural e
educacional.

Seus objetivos primordiais são a realização de atividade social por
meio da educação de base das famílias, a preservação da saúde, a
promoção e a integração do empregado doméstico no mercado de
trabalho, com a devida qualificação profissional.

Para realizar essa missão, promove reuniões, palestras, círculos de
estudo relativos à família e à qualidade de vida e, em particular, ao
papel da mulher na sociedade.

Visando a alcançar suas metas, busca o apoio e a parceria de
empresas e órgãos do Governo para a celebração de convênios.

Assim, julgamos justo e oportuno outorgar-lhe o pretendido título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.216/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.220/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro DNER, com sede no Município de Padre Paraíso.

A matéria foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A proposição vem agora a este colegiado para ser objeto de
deliberação conclusiva, nos termos do disposto no art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Desde a sua fundação, ocorrida em 1994, a referida Associação

vem desenvolvendo relevantes atividades em prol de famílias de baixa
renda, assistindo-as nas áreas de educação, saúde e alimentação.

Com efeito, a entidade fomenta iniciativas que atendem às
necessidades emergenciais apontadas pela comunidade local e outras
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que objetivam a inserção de seus associados no mercado de
trabalho, inclusive com a promoção de cursos profissionalizantes.

Merece destaque, também, o desenvolvimento de projetos voltados
para a proteção ambiental, por meio da integração com entidades que
atuam na promoção de campanhas educativas.

Para desenvolver tais atividades, a entidade procura firmar parcerias
com entidades congêneres e órgãos públicos, de forma a atualizar
suas diretrizes de trabalho e captar recursos para a realização de
suas finalidades específicas.

Nada mais justo, portanto, que se lhe conceder o pretendido título
público honorífico, em reconhecimento a seus trabalhos na área
social.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.220/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.230/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela,
pretende declarar de utilidade pública a Associação Sagrada Família -
ASSAF -, com sede no Município de Passos.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo", em 8/11/2003, foi
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma proposta. Vem
agora a matéria a este Colegiado para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise vem cumprindo suas finalidades estatutárias

e prestando serviços relevantes às comunidades assistidas pela
mesma.

As ações que empreende buscam resolver o problema da
dependência química, que se tem transformado em grave obstáculo
ao desenvolvimento social, com reflexos econômicos negativos para
as famílias dos dependentes, bem com para o poder público.

Dessa forma, a entidade produz trabalho de largo espectro de
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atuação quando promove a prevenção, a recuperação e
principalmente a reinserção social dos usuários de drogas.

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

1.230/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.249/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Sem Tetos de
Conselheiro Lafaiete - ASTCOL -, com sede nesse município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Sem Tetos de Conselheiro Lafaiete possui por

princípio básico a luta pela construção da reforma urbana como um
todo, unindo força para conquistas populares, principalmente
vinculada às aquisição da casa própria.

Para alcançar suas metas, procura promover o desenvolvimento da
comunidade, despertando em seus associados uma visão global dos
problemas locais existentes, examinando-os e debatendo-os.
Coordena a elaboração de planos de melhoramentos nas áreas de
saúde, saneamento básico, água, luz e meio ambiente.

Por trabalhar para suprir as necessidades de todo o segmento que
representa, a entidade torna-se merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.249/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
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Manha Campos, Presidente.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.255/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Comunidade Mãe Rainha, com
sede no Município de Bom Despacho.

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, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 30/7/99, a Comunidade Mãe Rainha é sociedade civil

com personalidade jurídica.
Em cumprimento às suas metas, assiste pessoas carentes e

abandonadas, fornecendo-lhes apoio espiritual e material, este último
entendido como, por exemplo, doação de gêneros alimentícios,
roupas e medicamentos e oferecimento de moradia. Além do mais,
promove a reintegração desses cidadãos na sociedade e na Igreja.

As suas iniciativas de natureza filantrópica são executadas com
base na prática da caridade como dever social, como princípio da
moral cristã e como exercício pleno de solidariedade e respeito ao
próximo.

Por realizar obra meritória, torna-se merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.255/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.26412003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação Rural dos
Moradores do Vai-Quem-Quer, com sede no Município de Frei
Gaspar.

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, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Desde 4/3/97, a Associação Rural dos Moradores do Vai-Quem-

Quer representa os legítimos anseios e interesses da comunidade dos
córregos Vai-Quem-Quer, São Mateus, Agua Fria e Ribeirão dos
Baianos.

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano por
meio do combate à fome e à miséria, bem como amparar a
maternidade, a infância e a velhice.

A integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, por meio
da promoção de cursos profissionalizantes ligados às atividades
agropecuárias e de prestação de serviços, bem como a proteção do
meio ambiente, em parceria com entidades afins, são objetivos a
serem atingidos pela entidade.

Fica demonstrado, pois, que é conveniente e oportuno declará-la de
utilidade pública.

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

1.264/2003.
Sala das Comissões, lede março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.287/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Centro Infantil Alvorada, com sede no Município de Sabará.

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

Fundamentação
A referida Creche é entidade de caráter beneficente, cultural e

assistencial.
E relevante mencionar que sua finalidade precípua é amparar

crianças carentes, portadoras ou não de deficiência, fornecendo-lhes
abrigo, alimentação, educação e assistência médico-odontológica.
Dessa maneira, pretende colaborar decisivamente para que seja
alcançado o bem-estar de indivíduos cujos pais não dispõem de
recursos para satisfazer as suas necessidades básicas.

Ao longo desse processo, infunde em seus assistidos valores morais
e éticos, buscando desenvolver em seu caráter atitudes adequadas ao
bom convívio social.

Fica demonstrado, pois, que é conveniente e oportuno que a
entidade referida receba o título declaratório de utilidade pública.

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

1.287/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.288/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Alto São Francisco e Adjacências, com sede no
Município de Iguatama.

Examinada preliminarmente
Constituição e Justiça, que
constitucionalidade e legalidade
deliberar conclusivamente sobre
103, 1, "a", do Regimento Interno.

matéria pela Comissão de
concluiu por si a juridicidade,
cabe agora a ?sta Comissão

projeto, conforme preceitua o art.

Fundamentação
0 objetivo primordial da citada Associação é contribuir para o
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desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade, por
meio da prestação de serviços que possam melhorar as suas
condições de vida, proporcionando-lhe bem-estar.

Para atingir suas metas, empreende várias ações, tais como
adquirir, construir ou alugar imóveis necessários para sua instalação;
elaborar e apresentar propostas de trabalho e de serviços de interesse
da comunidade; promover o desenvolvimento comunitário por meio da
realização de cursos profissionalizantes, com recursos obtidos através
de doação, empréstimo ou convênio; e firmar convênios com órgãos
municipais, estaduais e federais para melhor desenvolver seus planos
de trabalho.

Por realizar obra meritória e de largo alcance social, a instituição se
torna merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.288/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°307/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis o imóvel que especifica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, foi o projeto considerado jurídico, constitucional e legal.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por um terreno

com área de 21.200m', ocupado, em parte, por famílias carentes. O
Poder Executivo Municipal pretende, efetivada a transação, regularizar
as posses dos ocupantes e construir, no restante da área, um centro
de esportes e lazer.

A autorização legislativa atinente ao negócio jurídico decorre da
exigência contida na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui
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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 0 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, sem,
contudo, exigir que eles façam parte da lei orçamentária.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.
Embora haja uma diminuição do ativo imobilizado do Tesouro, isso
não representa óbice à sua aprovação.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, não sendo dada ao
imóvel a destinação fixada na lei, ocorrerá sua reversão ao patrimônio
do Estado.

No respeitante à análise do impacto financeiro que possa advir da
aprovação do projeto, afirmamos que a pretendida transferência de
domínio do imóvel, por sua natureza de simples doação, não
ocasionará qualquer despesa para os cofres públicos e, portanto, não
acarretará repercussão na lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

307/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Chico Simões - Sebastião Helvécio - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°735/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que menciona ao Município de Cabo Verde.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal.

Em prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir o seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área
de 5.000m2, situado no Bairro Chapadão, Município de Cabo Verde.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a doação possibilitará à administração municipal implementar
as reformas e ampliação do imóvel, podendo, assim, prestar melhores
serviços à comunidade, especialmente no tocante à formação do
educando.

A autorização legislativa, requisito para que se efetue a transferência
em causa, decorre da exigência fixada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, 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, ao estabelecer no § 21
de seu art. 105 que a movimentação dos valores componentes do
ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Chegamos à conclusão de que o negócio jurídico aludido no projeto
de lei não acarreta despesas para os cofres públicos nem causa
impacto na lei orçamentária, pois, devidamente autorizado por este
parlamento, o referido imóvel não necessita ser incluído no
orçamento, vindo a representar apenas uma mudança no ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado.

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

735/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Mauro Lobo - José Henrique - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°736/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Cabo Verde o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal
tal como apresentada.



662
Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da

fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, Vil, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Cabo Verde, com área de 10.000m 2, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal São Francisco, em atendimento à
municipalização do ensino.

A autorização legislativa em causa decorre da exigência contida na
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, 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 § 20 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, sem, contudo, exigir que eles
façam parte da lei orçamentária.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.
Embora acarrete diminuição do ativo imobilizado do Tesouro, isso não
representa óbice à sua aprovação na Casa.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias. Assim, não sendo dada ao
imóvel a destinação fixada na lei, ocorrerá a sua reversão ao
patrimônio do Estado.

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

736/2003, no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - Chico Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°737/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em teia objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Cabo Verde.
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Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça,

esta a examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi redigida.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação constitui-se de um terreno situado no

Município de Cabo Verde, com área de 10.425m 2, o qual se destina,
nos termos do parágrafo único do art. l' do projeto, ao funcionamento
da Escola Municipal Oscar Ornelas, em conformidade com a
municipalização do ensino.

A autorização legislativa em causa decorre da exigência contida na
Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial,
no § 2° de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário, não acarretando repercussão na lei
orçamentária.

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

737/2003, no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - Doutor Viana - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°745/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 745/2003
visa a instituir o selo "Empresa Amiga da Terceira Idade" no Estado.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que optou por propor o Substitutivo n° 1, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de instituir o selo "Empresa

Amiga da Terceira Idade", a ser concedido a pessoa jurídica que
contribuir para a assistência, inserção social e melhoria da qualidade
de vida dos mineiros acima de 60 anos.

Analisando-se este projeto, verifica-se, de imediato, a sua
importância. Seu objetivo é incentivar a atenção aos idosos e
sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que lhes
ofereçam a proteção e os cuidados de que são merecedores.

A Constituição Brasileira de 1988 foi eloqüente e ampla ao declarar
direitos de grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua
materialização. E um vasto painel em que se incluem regras de
proteção e inserção social destinadas ao idoso. Os idosos merecem
tutela especial para que se cumpra a Lei Fundamental de igualdade
perante a lei.

A preocupação do constituinte e dos legisladores se manifesta não
só em regras e princípios abstratos, mas também em formulações que
induzem à concretização da norma constitucional na sociedade.

Também em nosso Estado verificamos que a atenção dos
constituintes se volta aos idosos. No art. 225, a Constituição Estadual
afirma que ao Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o
respeito à sua dignidade e ao seu bem-estar.

Após a promulgação da Constituição Federal e da Constituição
Estadual, que contêm justas determinações referentes aos portadores
de necessidades especiais, muito se tem feito em termos de
legislação com o objetivo de concretizar, na prática, a afirmação de
que todos são iguais perante a lei. Surge a discriminação positiva, ou
seja, tratar de maneira desigual os desiguais para que se efetive a
decantada e necessária igualdade. Só assim se poderá salvaguardar
a vida com dignidade da população considerada hipossuficiente.
Dessa forma, assegura-se ao idoso o amparo e respeito à sua
dignidade e ao seu bem-estar.

Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância, uma vez
que oferece às pessoas jurídicas oportunidade de contribuição efetiva
para melhorar a vida dos idosos e promover o reconhecimento do
Governo e da sociedade.
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Tal reconhecimento se dará de forma palpável com o

recebimento do selo "Empresa Amiga da Terceira Idade", conferido
pelo Governador ou seu representante, como valorização da atitude e
responsabilidade social das empresas premiadas.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise minuciosa, deu ao
projeto a importância devida, reconhecendo seu inegável valor
humanitário. Entretanto, encontrou alguns vícios de juridicidade que
comprometeriam seu andamento nesta Casa. Para garantir sua
tramitação normal e a possibilidade de ser transformado em lei, de
largo alcance social, apresentou o Substitutivo n° 1, corrigindo as
imperfeições encontradas. Assim, a palavra "selo" foi substituída pela
palavra "medalha", que especifica melhor o caráter de premiação
pretendido. As demais alterações efetuadas no Substitutivo n° 1 visam
a adequar o projeto à técnica legislativa, para que não encontre óbices
à sua aprovação.

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

745/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - André

Quintão - Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°803/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei n° 803/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
cria zonas de perigo ambiental no âmbito do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e concluiu
por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade com a Emenda
n°1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser
apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o inciso VII do
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em discussão estipula que as áreas do Estado que

apresentarem possibilidade de acidentes com risco de dano ao meio
ambiente sejam identificadas, delimitadas e sinalizadas. Conforme o
caso, as estradas que perpassam essas áreas deverão ser
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reformadas para minorar os riscos de acidentes ou para atenuar
suas conseqüências ao meio ambiente.

A proposição vem em resposta ao crescente número dos acidentes
rodoviárias e ferroviários com comprometimento do meio ambiente, a
exemplo do ocorrido em 2003 nas proximidades de Uberaba. Essa
cidade, de 261 mil habitantes, ficou sem abastecimento público de
água por aproximadamente duas semanas, em virtude do
derramamento de 867 toneladas de substâncias altamente tóxicas e
inflamáveis no córrego Alegria e no rio Uberaba, provocado pelo
descarrilamento de um trem.

Esse acidente expôs para os mineiros, mais uma vez, a fragilidade
do sistema de monitoramento e gerenciamento de áreas sensíveis e
de interesse estratégico, como são os locais de cruzamento de corpos
de água com rodovias e ferrovias. Essas áreas devem ter proteção
especial, para que o Estado não tenha de gastar milhões de reais em
recuperação de mananciais, que farão falta em áreas essenciais, nem
lastimar o prejuízo financeiro ou até perdas de vidas. Para que fatos
como esses sejam cada vez mais raros e passem para a categoria
dos incidentes realmente imprevisíveis e para não ficarmos na
irresponsabilidade da inopérância, é obrigação deste parlamento
oferecer ferramentas ao Executivo, como a proposição que ora
analisamos.

Agrava, porém, essa situação o fato de que Minas alia duas
características que justificam a criação de inúmeras áreas de perigo
ao meio ambiente: é um Estado repleto de mananciais destinados ao
abastecimento público e possui a malha viária mais extensa do País,
em péssimo estado de conservação. Essa situação faz com que haja
muitos mananciais que se cruzam com as estradas. Identificar essas
áreas, torná-las mais seguras e, por meio de sinalização adequada,
dar a elas a publicidade e visibilidade devidas propiciará o fomento da
cultura de preservação e educação ambientais, objetivo presente em
toda a legislação existente até hoje sobre o assunto.

Com o objetivo de aperfeiçoar o texto proposto, apresentamos a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2. A subemenda
busca eliminar do projeto o duplo sentido nas expressões "zona de
perigo ambiental" e "área de risco ambiental". Essas expressões
podem significar risco que o meio ambiente pode provocar, como, por
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exemplo, o existente numa área propícia à queda de barreiras nas
estradas ou onde haja contaminação radioativa, como também pode
significar risco para o meio ambiente, ou seja, risco de danos que a
atividade humana pode oferecer. Sendo assim, sugerimos substituí-
las pela expressão "áreas de risco para o meio ambiente". A Emenda
n° 2 busca acrescentar à alínea "a" do art. 3 0 a obrigação de que a
sinalização prevista contenha o número de telefone do posto ou
unidade de emergência mais próximo daquele local, com o objetivo de
facilitar e tornar mais rápida a localização da equipe que prestará o
devido socorro, em caso de acidente.

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

803/2003 com a Subemenda n°1 à Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, a seguir
apresentadas.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Substitua-se, na Emenda n° 1, a expressão "áreas de risco

ambiental" por "áreas de risco ao meio ambiente".
EMENDA N°2

Dê-se à alínea "a" do ar(. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3° -
a) sinalização que ajude a evitar acidente ambiental e que contenha

o número do telefone da unidade de emergência mais próxima.".
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - José Milton, relator - Doutor

Ronaldo - Leonardo Quintão - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.042/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n°
1.042/2003 dispõe sobre a cremação de cadáver.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e à
Comissão de Direitos Humanos, que a aprovou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para também receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102,
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XV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre procedimentos a serem

adotados durante a cremação de cadáver em âmbito estadual.
O ritual funerário, que existe desde a aurora da humanidade, é

praticado em quase todo o mundo há pelo menos 40 mil anos. No
Brasil e em vários países latinos a cremação é, para muitos, algo
ainda impensável.

A questão que envolve a substituição da inumação pela cremação
tem muito mais implicações sociológicas, éticas e religiosas do que
propriamente jurídicas. Inicialmente, ressaltamos a preocupação do
autor em minimizar 'ia possibilidade de algum equívoco quanto à
determinação da causa da morte" ao abolir a previsão, contida no § 20
do art. 77 da Lei Federal n° 6.015, de 1973, de substituição do
atestamento do óbito firmado por um médico-legista pelo firmado por
dois médicos que não o sejam.

Pretende-se, com isso, garantir a utilização obrigatória da
experiência adquirida pelos médicos-legistas para se detectar, mais
facilmente, a prática de uma possível conduta criminosa contra a vida
daquele que se pretende cremar, uma vez que não têm sido raros os
episódios, veiculados pela imprensa, de assassinatos cometidos entre
familiares por motivos relacionados, por exemplo, à disputa por
herança.

A exigência de se atestar a inexistência de sinais de ação criminosa
ou suicídio é extremamente pertinente, visto que, salvo nas hipóteses
de interesse da saúde pública, não é recomendável a cremação de
cadáveres vitimados por essas situações, mesmo com autorização
judicial.

A cremação vem se popularizando em lugar do sepultamento
tradicional. Ao se cremar um corpo, as cinzas restam como o único
vestígio do que foi o ser humano. Elimina-se, assim, a única prova de
eventual paternidade, fato com influência direta no direito sucessório,
o que pode gerar problemas de caráter insolúvel.

O projeto sob análise tem o mérito de adequar as situações
cotidianas à vida moderna ao determinar o recolhimento, no cadáver a
ser cremado, de amostras de material que permita a posterior
realização de exame de DNA e o seu armazenamento pelo Instituto
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Médico Legal, por um período de dez anos.

Visando resguardar possíveis lesões a direitos de terceiros em
casos de investigação de paternidade ou até mesmo em matéria
penal, o projeto em análise se utiliza dos avanços científicos
atualmente à disposição.

Levando-se em conta que a cremação é menos onerosa, que a
inumação de corpos agride violentamente o subsolo e os lençóis
freáticos e que existe a possibilidade de se preservar material
genético para posterior produção de prova de paternidade,
consideramos a prática crematória muito mais benéfica, razão pela
qual destacamos a relevância do projeto em tramitação.

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

1.042/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia, relator - Alberto

Bejani.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.046/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
dispõe sobre consulta odontológica com avaliação periodontal no
acompanhamento pré-natal na rede pública estadual de saúde.

Preliminarmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a 4, que
apresentou.

Em seguida, a proposição foi distribuída à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão

de Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2,
que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso Vil, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva adotar providências para que

todas as gestantes em acompanhamento pré-natal na rede pública
estadual de saúde sejam submetidas a consulta odontológica com
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avaliação periodontal.

A Emenda n° 1 modifica o art. 1°, acrescentando que a medida
constante do projeto será viabilizada por meio do Sistema Único de
Saúde - SUS.

A Emenda n° 2 dá nova redação ao art. 2 0, tendo em vista que o
objetivo do legislador será alcançado mediante o encaminhamento da
gestante para tratamento específico.

A Emenda n° 3 suprime o art. 30 . Considerando que a Emenda n° 1
inseriu as ações previstas na lei no âmbito do SUS, já ficou
caracterizada a gratuidade do atendimento e do tratamento médico. A
Emenda n°4 acrescenta a cláusula de vigência da lei.

A Comissão de Saúde entendeu ser necessário alterar a Emenda n°
2 e apresentou a Subemenda n° 1, na qual substitui a expressão
"periodônticas" por "odontológicas". Consoante essa Comissão, as
ações de educação em saúde bucal, a consulta odontológica e outros
procedimentos curativos integram as responsabilidades e ações
estratégicas mínimas de atenção básica, constantes do Anexo 1, item
V, da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 1/2002.
Ainda, segundo esse mesmo item, as ações de prevenção e
tratamento bucal serão realizadas prioritariamente em pessoas de até
14 anos e em gestantes. Este relator entende que a modificação
proposta pela Comissão de Saúde desvirtua a intenção do autor,
podendo inviabilizar a ação proposta, razão pela qual opina pela
rejeição da referida subemenda.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que a proposição em exame não apresentará qualquer impacto,
porquanto as ações previstas na futura lei serão realizadas com
recursos do SUS. Assim sendo, serão financiadas com recursos
transferidos da União para os Estados e municípios.

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

1.046/2003 no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da Subemenda n°
1 à Emenda n°2, apresentada pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões - José Henrique.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.093/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel
que menciona ao Município de Poço Fundo.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para examiná-la preliminarmente.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Em 16/8/2003, solicitou-se fosse o projeto baixado em diligência ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito
Municipal de Poço Fundo, para que se manifestem sobre a
conveniência da proposta, cujo atendimento deu-se em 10/2/2004 e
14/11/2003, respectivamente.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 295m 2, situado na cidade de Poço Fundo, a 100 m do cemitério
local.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a doação possibilitará à administração local implementar a
construção de um velório municipal, atendendo a antiga reivindicação
da comunidade.

Essa autorização legislativa decorre da exigência fixada pela 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, ao
estabelecer no § 20 de seu art. 105 que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

O negócio jurídico aludido no projeto de lei não acarreta despesas
para os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária e,
portanto, não necessita ser incluído no orçamento, vindo a representar
apenas uma mudança no ativo permanente do balanço patrimonial do
Estado.
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Por outro lado, o art. 2 0 da proposição reveste de garantias a

doação proposta, pois, não sendo dada ao imóvel a destinação fixada
na lei, ocorrerá a sua reversão ao patrimônio do Estado.

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

1.093/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.101/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada o projeto de lei em
tela objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer reverter a particular
imóvel situado no Município de Muriaé.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidáde.

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta iniciativa vem prover a necessária autorização legislativa para

que o Estado faça reverter a particular bem público oriundo de doação
com encargo, que foi cumprido apenas temporariamente. Atualmente
o imóvel então doado, situado na zona rural, encontra-se ocioso, pois
a escola que ali funcionava foi desativada.

A Secretaria da Educação manifestou-se favorável à reversão, uma
vez que o imóvel, devido à localização e à sua infra-estrutura, não
seria apropriado para instalação de qualquer outro órgão estadual.

Consultado a respeito da conservação do bem e da sua
necessidade para o patrimônio municipal, o Chefe do Executivo local
não se manifestou.

A autorização legislativa decorre da exigência fixada pela Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, 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, ao
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estabelecer no § 20 de seu art. 105 que a movimentação dos
valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Chegamos à conclusão de que o negócio jurídico aludido no projeto
de lei não acarreta despesas para os cofres públicos nem causa
impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto; somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.101/2003 no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio -

Doutor Viana - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.174/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
1.174/2003 regulamenta o tombamento da serra da Piedade, na forma
que dispõe o art. 84, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Vem,
agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A regulamentação do tombamento da serra da Piedade, conforme

ora se propõe, é medida extremamente louvável e oportuna. Ao lado
de outros acidentes geográficos notáveis da paisagem mineira, a serra
da Piedade, por sua importância histórica, paisagística e ecológica e
cultural, foi tombada para fins de conservação e declarada
monumento natural pelo art. 84 do ADCT da Constituição do Estado
de 1989.

Para assegurar os efeitos preservacionistas pretendidos, os
constituintes determinaram, no § 1 0 do artigo citado, que o Estado
providenciasse a demarcação dessas áreas e definisse seus limites
em lei, num prazo de 360 dias. Passados 15 anos, constata-se que
apenas o pico do Itabirito, entre os sítios relacionados no dispositivo
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constitucional, teve seu tombamento regulamentado, também por
lei de iniciativa parlamentar (Lei n° 10.725, de 1992).

E importante observar que no art. 84 do ADCT concorrem dois
institutos de proteção: o tombamento e a declaração do bem como
monumento natural. O tombamento, previsto no Decreto-Lei n° 25, de
1937, visa à conservação de bens móveis e imóveis que sejam de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história nacional, quer por seu excepcional valor arqueológico,
etnográfico, bibliográfico ou artístico. Da mesma forma, também
podem ser tombados os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que devam ser conservados pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza.

Já a criação de monumentos naturais deve seguir o disposto na Lei
Federal n° 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. Essa norma define
"monumento natural" como uma unidade de conservação do grupo de
proteção integral, cujo objetivo principal é preservar sítios naturais
raros, singulares ou de grande beleza cênica. Entre os procedimentos
para sua implantação prevê-se a consulta prévia à comunidade local.

Vê-se, portanto, que o projeto visa tão-somente a regulamentar o
tombamento da serra da Piedade para fins de conservação. Tal
medida é inadiável, haja vista a necessidade de se proteger a lendária
Sabarabuçu dos usos que se fazem atualmente da serra, com
destaque para a mineração.

Ao final do parecer, apresentamos a Emenda n° 1, com o intuito de
tornar mais abrangente a determinação de se recuperarem as áreas
degradadas, já que não só a atividade mineraria é a responsável pelas
agressões à serra da Piedade. Busca-se, ainda, determinar uma
sanção administrativa aos infratores da lei.

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

1.174/2003 no 1° turno, com a Emenda n°1, a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O responsável pela degradação ambiental da serra da

Piedade, nos limites geográficos estabelecidos nesta lei, obriga-se a
apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada, a
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ser aprovado pelo órgão ambiental competente, nos termos da
legislação em vigor.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto neste artigo
sujeita o infrator a multa de até 10.000 (dez mil) UFEMGs, sem
prejuízo de outras cominações legais cabíveis.".

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Maria José Raueisen, Presidente e relatora - Doutor Ronaldo - Fábio

Avelar - José Milton - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.188/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°
1.18812003 proíbe que, nas embalagens de produtos destinados
prioritariamente a crianças e adolescentes, sejam veiculadas
mensagens impróprias para esse público.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que optou por apresentar o Substitutivo n° 1, vem agora o projeto a
esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito, nos termos
do art. 188, c/c com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise proíbe a veiculação de ilustrações,

fotografias, legendas, anúncios de bebidas alcoólicas ou tabaco, jogos
de azar e outros conteúdos impróprios para crianças e adolescentes,
com a finalidade de evitar o incentivo ao consumo de produtos ou
práticas que possam levar ao vício.

Analisando minuciosamente o projeto, verificamos a sua
importância. Seu objetivo é assegurar a crianças e adolescentes o
direito, entre outros, à dignidade e livrá-los de toda forma de
exploração ou indução a vícios, conforme os ditames do art. 227 da
nossa Carta Magna.

No plano infraconstitucional, várias são as normas que determinam
a proteção à criança e ao adolescente e a defesa do consumidor.
Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,
consubstanciado pela Lei Federal n° 8.069, de 1990, determina em
seu art. 79 que as publicações e revistas destinadas ao público
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas,
crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e
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munições. A Lei Federal n° 8.078, de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor, estabelece, como direito básico, a proteção
contra a publicidade enganosa e abusivá.

No âmbito estadual, contamos com a Lei n° 12.171, de 1996, que
proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas de ensino
fundamental e médio da rede estadual de ensino.

Podemos constatar, pois, que o público-alvo deste projeto encontra
proteção não só na Carta Magna como infraconstitucionalmente.

A Comissão de Constituição e Justiça, após analisar a proposição,
concluiu que sua forma original feria o principio da distribuição de
competências, uma vez que trata de assunto de interesse geral,
âmbito de atuação da União. Entretanto, considerando a importância
social da matéria, optou por trazê-la ao nível estadual e apresentou o
Substitutivo n° 1, que altera a Lei n° 12.171, de 1996.

Concordamos que o projeto, da forma apresentada, não lograria
êxito. No entanto, entendemos que a alteração efetuada no art. 1° da
referida lei poderá gerar dúvida no futuro, uma vez que incluiu
produtos cuja embalagem contenha ilustração, fotografia, legenda ou
anúncios de bebida alcoólica, tabaco, jogos de azar e outros, mas
retirou os termos específicos cigarro e bebida alcoólica.

Assim sendo, optamos por apresentar o Substitutivo n° 2, rejeitando
o Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

•	 Conclusão
• Diante do exposto, rejeitamos o Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e apresentamos o seguinte
Substitutivo n° 2.

SUBSTITUTIVO N°2
Altera a Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996, que proíbe a venda

de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1° e 2° graus da
rede estadual de ensino e nas conveniadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31 de maio de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1° - Fica proibida, nas escolas de ensino fundamental e médio

da rede estadual de ensino e nas conveniadas, a venda de cigarro e
bebida alcoólica bem como de produto cuja embalagem contenha
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ilustração, fotografia, legenda ou anúncio de:

- bebida alcoólica;
II - tabaco;
III -jogo de azar;
IV - produtos impróprios para crianças e adolescentes.
Parágrafo único - Inclui-se no disposto neste artigo a proibição da

venda durante festa realizada nas dependências das escolas,
qualquer que seja o promotor do evento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Marília

Campos - André Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.208/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à
proteção de perímetros de imóveis no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/10/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu prazo
para emissão de seu parecer.

A requerimento do autor, vem o projeto agora a esta Comissão para
receber parecer para o 1° turno quanto ao mérito, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre procedimentos a serem

adotados quando da instalação de cercas energizadas em imóveis no
âmbito do Estado de Minas Gerais.

Com a crescente onda de assaltos e arrombamentos nestes últimos
anos, temos assistido uma vertiginosa evolução dos sistemas de
segurança.

Embora seja utilizada desde 1962, a energização de cercas ainda
suscita preocupações dos pontos de vista moral e legal.

Não existe atualmente no Brasil legislação que disponha sobre o
assunto em pauta, quer proibindo, quer autorizando a sua instalação,
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razão pela qual louvamos a iniciativa do autor no tocante à
necessidade de produção legislativa disciplinando a matéria.

O projeto de lei visa a regulamentar procedimentos que devem ser
observados quando se decide pelo uso de cercas energizadas, a fim
de se evitarem as sérias conseqüências que sua instalação pode vir a
causar se não forem observadas rigorosas especificações técnicas.

Mesmo considerando o fato de vários juristas entenderem que tal
procedimento é um exercício de direito, o estudo de algumas
jurisprudências sobre o assunto nos mostra que os tribunais não têm
sido unânimes, ao julgarem ações que envolvam alegação de legítima
defesa no uso de cercas energizadas. Para que se caracterize a
excludente de ilicitude, é necessário que cada caso seja examinado
em suas especificidades e circunstâncias.

A instalação de aparelhos de fabricação artesanal para energizar as
cercas e a manutenção destas últimas por pessoas sem nenhuma
habilitação técnica devem ser combatidas. Inúmeros foram os casos,
veiculados pela imprensa, de pessoas irresponsáveis que utilizaram a
energia elétrica da rede pública direto sobre arames.

Não se pode dar mais valor à propriedade do que à vida. O projeto
de lei visa justamente a eliminar a desproporção entre o valor do bem
protegido e o do que foi sacrificado, ao exigir que as normas técnicas
que regulamentam a matéria sejam observadas. Se não respeitar tais
normas, o agente incorre no que se denomina dolo eventual, uma vez
que assume o risco de provocar a morte de um invasor, mesmo sem
desejá-lo, ao utilizar-se de um equipamento "caseiro".

A exigência de que as empresas instaladoras estejam registradas no
CREA e de que possuam, em seu quadro funcional, engenheiro-
eletricista que se responsabilize tecnicamente pela instalação de
cercas energizadas, retira do condomínio ou do proprietário do imóvel
a obrigatoriedade de verificar se o equipamento instalado foi
corretamente projetado e se não apresenta riscos à vida daqueles que
dele se aproximarem inadvertidamente.

Desde que disponha de acessórios tecnicamente adequados, e não
de equipamentos improvisados, e desde que obedeça às
recomendações do fabricante, a cerca energizada pode ser
considerada um avançado sistema de proteção patrimonial.

Assim sendo, ressaltamos a preocupação do autor quanto à
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observância "dos parâmetros fixados nesta lei e na legislação que
a regulamentar - Normas Técnicas Brasileiras ou Normas Técnicas
Internacionais", fato que garantirá qualidade inquestionável do
equipamento instalado.

A análise das especificações técnicas contidas no projeto de lei
comprova que este se encontra rigorosamente em consonância com
as exigências elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT -, bem como pela Internacional Eletrotechnical
Commission - IEC -, razão pela qual destacamos a sua seriedade.

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

1.208/2003.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani, relator - Rogério

Correia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.214/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente alienação de terra devoluta estadual.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e da
comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de aprovar a alienação de porções de

terras devolutas rurais situadas em municípios diversos.
De acordo com os autos do processo, instruídos pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - MG -, as alienações
obedecerão ao disposto no art. 26 da Lei n° 550, de 1949, ou seja,
serão efetivadas mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro,
que deverá, além disso, cobrir os gastos decorrentes com a feitura
dos processos.
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Desta forma, evidencia-se que a transferência de domínio dos

imóveis não acarretará repercussão financeira ou orçamentária nos
cofres estaduais.

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

Resolução n° 1.214/2003.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Doutor Viana - Chico Simões,
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.290/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.290/2003, do Deputado Ricardo Duarte,
acrescenta inciso III ao art. 14 da Lei n 0 14.181, de 17/1/2002, e dá
outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da matéria com a Emenda
n° 1, que apresentou. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser
apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 188 c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem como objetivo estabelecer uma regra de

incentivo à produção de pescado de origem nativa, por meio do
sistema de tanques-rede, em represas de hidrelétricas no Estado.
Para tanto, propõe acrescentar um dispositivo à lei da estadual de
pesca e aqüicultura, Lei n°14.181, de 17/1/2002.

O autor considera que a utilização dessa tecnologia poderá resultar
em uma nova fonte de renda e desenvolvimento para as populações
circunvizinhas às represas. Cita como exemplo a experiência similar
bem-sucedida, realizada na represa da Usina de Itaipu.

A Comissão de Constituição e Justiça, após constatar que o projeto
tem amparo legal e constitucional, propôs, por meio da Emenda n° 1,
a extensão do incentivo também às demais represas existentes no
Estado, sem restringi-lo a reservatórios de hidrelétricas.

O art. 14 da Lei n° 14.181, de 17/1/2002, determina a obrigação do
Estado de promover a aqüicultura por meio da criação de um centro
de treinamento, pesquisa e extensão e de apoiar iniciativas que visem
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ao desenvolvimento dessa atividade. Poderá, então, parecer
redundante o dispositivo que se pretende acrescentar por meio do
projeto de lei ora analisado. Notamos, porém, que o autor quer
destacar a técnica de tanques-rede em represa, pela inovação e
perspectiva econômica que descortina.

Vale ressaltar, no entanto, que, como se trata de incentivo a uma
atividade econômica, a aqüicultura, e que o § 30 do art. 13 da lei que
se quer modificar tem suas regras determinadas por órgão estadual
competente, é válido que se dê prioridade ao cultivo de espécies
nativas, sem restringir a elas o incentivo pretendido.

Com o fim de contribuir para o aprimoramento do projeto em foco,
apresentamos a Subemenda n°1 à Emenda n9, da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

1.290/2003, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, a seguir apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso III do art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro de

2002, a que se refere o art. 1°, a seguinte redação:
"Art. 1°-
"Art. 14-....
III - incentivo à utilização de tanques-rede em barragens localizadas

no território do Estado de Minas Gerais, com prioridade para as
espécies nativas.".".

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Márcio

Passos.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°191/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em exame
estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs.

Aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Segurança Pública, vem agora o projeto à
Comissão de Direitos Humanos, a requerimento do relator, para
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receber parecer para o 20. turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o
art. 102, V, "a", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa a estabelecer diretrizes para a

cooperação entre o Estado e as Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados - APACs - para a administração de
centros de recuperação de presos.

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados foi
originalmente fundada em São José dos Campos, no início da década
de setenta do século passado, como fruto de uma ação pastoral que
se institucionalizou como entidade da sociedade civil juridicamente
organizada, a partir do desenvolvimento de uma metodologia própria
para a recuperação de sentenciados. Atualmente, diversas unidades
prisionais no Brasil utilizam essa mesma metodologia, que tem
demonstrado sua eficácia pela reduzida taxa de reincidência criminal
dos que a ela são submetidos.

Basicamente, a metodologia de recuperação de sentenciados
aplicada pelas APACs sustenta-se no cumprimento da legislação de
execução penal em vigor, com respeito à dignidade da pessoa
humana, na valorização dos sentenciados e no apoio comunitário.
Toda a atividade desenvolvida nos estabelecimentos prisionais
administrados por essas associações visa à recuperação dos
sentenciados e à sua inclusão na vida em sociedade; assume,
portanto, uma função pedagógica. Dessa forma, os próprios presos
assumem importante papel na recuperação de seus pares e na gestão
do espaço que os abriga. O trabalho do condenado tem uma função
específica em cada um dos regimes de cumprimento da pena, assim
como a freqüência a cursos de alfabetização e de escolarização
formal. A família, por seu turno, participa ativamente da recuperação
dos sentenciados, numa tentativa de reestabelecer os laços afetivos e
socializantes por ela representados. Da mesma forma, o envolvimento
da comunidade, por meio do trabalho voluntário na atenção e no
acompanhamento dos recuperandos, é de fundamental importância
para a estruturação de um relacionamento de confiança mútua,
necessário à efetiva recuperação, com inclusão social, prevista pelo
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método apregoado pela APAC.

Recentemente, após uma visita de membros do Conselho de Defesa
Social do Estado à unidade prisional da APAC de ltaúna, o Vice-
governador do Estado e Presidente desse Conselho, Dr. Clésio
Andrade, apresentou ao Governador do Estado moção que
recomendava o apoio institucional e logístico do Estado à implantação
de novas APACs, como solução complementar ao sistema prisional
mineiro.

Com vistas a aprofundar as discussões do projeto de lei em análise,
essa relatoria buscou ampliar o debate sobre as premissas que
deveriam nortear a colaboração das APACs com o Estado, na
administração de unidades prisionais, com a realização de uma
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos desta Casa.
Nessa ocasião, estiveram presentes o Presidente da APAC de ltaúna,
os Juízes das Varas de Execuções Criminais de Belo Horizonte e de
ltaúna, o assessor para assuntos relativos à APAC da Subsecretaria
de Administração Penitenciária e o Desembargador Joaquim Alves de
Andrade. Após os debates, concluiu-se pela apresentação de um
substitutivo ao vencido no 1° turno, com o intuito de aprimorar a
proposição.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno, que visa a acrescentar dispositivos à Lei n° 11.404, de 25/1/94,
Lei de Execução Penal, e a regulamentar as bases para a celebração
de convênios entre o Estado e as APACs para a administração de
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de
liberdade.

As alterações propostas para a Lei n° 11.404 dizem respeito à
qualificação das entidades civis de direito privado sem fins lucrativos
como órgãos de execução da pena no Estado. Pretende-se, com isso,
conferir legitimidade e maior organicidade à atuação dessasentidades
na área de execução penal. Conforme o art. 60 da Lei n° 11.404, o
Estado e a comunidade são co-responsáveis na realização das
atividades de execução da pena. A mesma lei, em seu art. 157, prevê
a participação de órgãos colegiados, compostos por representantes
da sociedade e do Estado, como executores da pena. Resta
regulamentar, no entanto, a participação das entidades civis de direito
privado sem fins lucrativos na execução direta da pena, no exercício
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da administração de unidades prisionais destinadas ao
cumprimento da pena privativa de liberdade no Estado. E o que se
pretende com o art. 1 0 do Substitutivo n° 1, redigido ao final dessa
fundamentação. Para regulamentar essa participação, o substitutivo
determina, em seu art. 20, o acréscimo de um Capítulo IX - Das
Entidades Civis de Direito Privado sem Fins Lucrativos - ao Título VI -
Dos Órgãos de Execução da Pena - da Lei n°11.404, de 25/1/94.
Esse novo capítulo, composto pelos arts. 176A e 176B, dispõe sobre
as atribuições dessas entidades e da diretoria do estabelecimento
prisional, quando, por meio de convênio, vierem a administrar
unidades prisionais de cumprimento de pena privativa de liberdade no
Estado.

Essas alterações na Lei n° 11.404, pretendem regulamentar,
genericamente, a participação de entidades civis de direito privado
sem fins lucrativos na execução da pena. No que diz respeito à
participação específica das APACs como órgãos de execução penal, o
substitutivo aqui apresentado amplia as possibilidades de atuação
dessas entidades, desde que haja interesse do Estado, para todas as
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de
liberdade, e não apenas nos Centros de Recuperação de Presos,
como constava na proposta original e no vencido no 1° turno.

Dando seqüência às alterações ao vencido no 1° turno, o substitutivo
a seguir apresentado propõe reforçar a discricionariedade do Estado
na opção por firmar ou não convênio com as APACs para a
administração daquelas unidades prisionais. Assim, o art. 30 do
substitutivo estabelece que o Poder Executivo poderá firmar convênio
com as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados.
Para tanto, as APACs deverão cumprir alguns requisitos, e o
substitutivo a seguir apresentado acrescenta outras duas condições
ao proposto pelo vencido no 1° turno: adotar o trabalho voluntário nas
atividades desenvolvidas com os recuperandos, utilizando-se do
trabalho remunerado apenas em atividades administrativas, se
necessário; ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados - FBAC.

Julgamos, com isso, contribuir para a melhoria da administração do
sistema prisional no Estado, regulamentando a participação de
entidades da sociedade, em co-responsabilidade com o Estado, na
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recuperação e na inclusão social dos condenados.

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

191/2003, no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno.

SUBSTITUTIVO N°1 AO VENCIDO NO 1 0 TURNO
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e

dispõe sobre a realização de convênio entre o Estado e as
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 157 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro

de 1994, o seguinte inciso VIII:
"Art. 157- ...............................................
VIII - entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que

tenham firmado convênio com o Estado para a administração de
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de
liberdade.".

Art. 20 - Fica acrescido ao Título VI - Dos Órgãos de Execução
Penal -, da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, o Capítulo IX -
Das Entidades Civis de Direito Privado sem Fins Lucrativos -,
composto dos seguintes arts. 176A e 17613:

"CAPITULO IX
Das Entidades Civis de Direito Privado sem Fins Lucrativos

Ad. 176A - Compete às entidades civis de direito privado sem fins
lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a
administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de
pena privativa de liberdade, nos termos do inciso VIII do art. 157:

- gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que
administrarem, nos termos definidos em convênio;

II - responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela
conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade;

III - solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade,
quando necessário;

IV - apresentar relatórios mensais ao Poder Executivo e ao Poder
Judiciário sobre o movimento de condenados e informar, de imediato,
a chegada de novos internos e a ocorrência de liberações;

V - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
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VI - acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe

todos os meios para o acompanhamento e a avaliação da execução
dos convênios.

17613 - Incumbem à diretoria da unidade de cumprimento de pena
privativa de liberdade administrada por entidade civil de direito privado
sem fins lucrativos conveniada com o Estado as mesmas atribuições
previstas no art. 172 desta lei.".

Art. 30 - O Poder Executivo poderá firmar convênio com Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - para a
administração de unidades de cumprimento de pena privativa de
liberdade no Estado, nos termos do art. 157 da Lei n° 11.404, de 25
de janeiro de 1994.

Art. 40 - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a APAC
deverá atender às seguintes condições:

- ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos;
II - adotar o trabalho voluntário nas atividades desenvolvidas com os

recuperandos, utilizando-se do trabalho remunerado apenas em
atividades administrativas, se necessário;

III - adotar como referência para seu funcionamento as normas do
estatuto da APAC de ltaúna;

IV - ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Criminal da
comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da
Comunidade previsto na Lei de Execução Penal;

V - ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados - FBAC.

Parágrafo único - Os termos de contratação de pessoal serão
estabelecidos em convênio.

Art. 50 - Serão definidas no instrumento de convênio as condições
para a administração das unidades de cumprimento de pena privativa
de liberdade no Estado, observadas as peculiaridades de cada uma e
a legislação vigente.

Art. 6° - As APACs conveniadas com o Estado devem cumprir o
determinado pelos arts. 176A e 17613, acrescidos à Lei n° 11.404, de
1994, por esta lei.

Art. 70 - São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos
convênios com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos
para a administração de unidades prisionais destinadas ao
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cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado:

- o repasse de recursos para a administração da unidade, nos
termos do convênio;

II - a articulação e integração dos demais órgãos governamentais
para uma atuação complementar e solidária de apoio ao
desenvolvimento do atendimento pactuado;

III - a fiscalização e o acompanhamento da administração das
APACs.

Art. 80- Os recursos de que trata o inciso 1 do art. 70 poderão ser
destinados a despesas com:

- assistência ao condenado, prevista na Lei de Execução Penal;
II - reformas e ampliação do imóvel da unidade;
III - veículos para atendimento às demandas dos condenados

previstas na legislação;
IV - itens diversos definidos em convênio.
Art. 90 - Serão objeto de convênio entre o Estado e as APAC5 as

unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade que se
destinem:

- a condenados em regime fechado, semi-aberto e aberto, com
sentença transitada em julgado na comarca:

II - a condenados cujas famílias residam na comarca;
III - a condenados que tenham praticado crime no âmbito da

comarca;
Parágrafo único - Não será admitido, nas unidades de cumprimento

de pena privativa de liberdade de que trata este artigo, o recebimento
de outros condenados do Estado, salvo com a expressa concordância
do diretor da unidade e do Juízo da Execução Criminal, ouvido o
Ministério Público.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente e relator - Roberto Ramos - Biel Rocha.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 191/2003

Dispõe sobre a realização de convênio entre o Estado e as
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - O Poder Executivo firmará convênio com Associações de

Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - para a
administração dos Centros de Recuperação de Presos do Estado.

Art. 2° - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a APAC
deverá atender às seguintes condições:

- ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos;
II - ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Penal da

comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da
Comunidade previsto na Lei de Execuções Penais;

III - adotar como referência para seu funcionamento as normas do
estatuto da APAC de ltaúna.

Parágrafo único - Os termos de contratação de pessoal serão
estabelecidos em convênio.

Art. 30 - Serão definidas no instrumento de convênio as condições
para a administração dos Centros de Recuperação de Presos,
observadas as peculiaridades de cada unidade e a legislação vigente.

Art. 40 - E dever das APACs:
- gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que

administrarem, nos termos definido em convênio;
II - responsabilizar-se pelo controle, vigilância e conservação do

imóvel, dos equipamentos e dos mobiliários da unidade;
III - fazer gestões na Secretaria de Estado de Defesa Social com

relação a atos necessários à segurança externa da unidade;
IV - apresentar relatórios mensais ao Executivo e ao Judiciário sobre

o movimento de condenados e informar de imediato a chegada de
novos internos e a ocorrência de liberações;

V - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
VI - acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe

todos os meios para acompanhamento e avaliação da execução dos
convênios.

Art. 50 - Cabe ao Poder Executivo:
- repassar os recursos para a administração da unidade, nos

termos do convênio;
II - articular e integrar os demais órgãos governamentais para uma

atuação complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do
atendimento pactuado;

111 - fiscalizar e acompanhar a administração das APACs.



689
Art. 60- Os recursos de que trata o inciso 1 do art. 5 0 poderão ser

destinados a despesas com:
- a assistência ao condenado prevista na Lei de Execuções Penais;

II - reformas e ampliação do imóvel da unidade;
III - veículos para atendimento às demandas dos condenados

previstas na legislação;
IV - outros itens definidos em convênio.
Art. 70 - Serão objeto de convênio entre o Estado e as APACs os

Centros de Recuperação de Presos do Estado que se destinam:
- a condenados a regime fechado, semi-aberto e aberto com

trânsito em julgado na comarca:
II - a condenados que residam na comarca com as suas famílias;
III - a condenados que tenham praticado crime no âmbito da

comarca;
Parágrafo único - Não será admitido, nos centros de recuperação de

que trata este artigo, o recebimento de outros condenados do Estado,
salvo com a expressa concordância do diretor da unidade e do Juízo
das Execuções Criminais, ouvido o Ministério Público.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 295/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 295/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel
que especifica ao Município de Carlos Chagas.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada.
Retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A autorização legislativa prévia à alienação de bens imóveis do

patrimônio do Estado decorre da exigência consignada na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, 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, especificamente no § 20
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só poderá ser realizada
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com a edição de norma autorizativa, sem a necessidade de sua
inclusão na lei orçamentária.

O imóvel em causa, que já foi de domínio do Município de Carlos
Chagas, foi transferido ao Estado e hoje encontra-se ocioso, motivo
pelo qual o ente municipal o reivindica para a construção de um posto
de saúde, obra compatível com o interesse público.

Reiteramos, portanto, o entendimento formalizado no 1° turno,
quando este órgão colegiado considerou que o projeto de lei não
acarreta ônus financeiro para o Estado nem repercussão na lei
orçamentária, não havendo o que possa obstar a sua aprovação na
Casa.

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

295/2003 no 2° turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 944/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 98/2003, o Governador do Estado
fez enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a fazer retroceder o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem emenda, e agora retorna
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, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Refere-se o projeto de lei a retrocessão de bem público do Estado

para Júlio Godoy, constituído de área remanescente de imóvel urbano
desapropriado pelo Estado, em conformidade com o Decreto n°
18.274, de 21/12/76, para construção da Via Expressa Leste-Oeste.

A autorização legislativa, requisito do ato referido, decorre da
exigência consignada na Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, 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, especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
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permanente do Tesouro só poderá ser realizada com a referida
autorização.

Isso posto, reiteramos o entendimento formalizado no 1 0 turno, já
que o ordenamento jurídico pátrio prevê, desde a Constituição do
Império de 1824, o instituto da desapropriação, sob os fundamentos
de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, da
mesma forma que prevê a retrocessão, instituto de proteção ao direito
de propriedade, que consiste em se exigir de volta imóvel a que não
foi dado o destino fixado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 944/2003.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.021/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Dinis Pinheiro e tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o
imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
atendo-se ao exame de possível repercussão financeira decorrente de
sua aprovação, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de lbirité o imóvel constituído pelos lotes n os 5
a 7, 9, 14 a 18 e 20 a 27 da quadra n°5 e n

os 11 a 24 da quadra n°4,
localizado no Bairro Déa Marly, Município de lbirité.

Tal autorização decorre de preceitos de natureza constitucional e
administrativa, especialmente decorrentes do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, 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 parte do imóvel encontra-se edificada uma escola municipal,
fazendo-se necessária a alienação de toda a área, a fim de que o

WANk



692
Prefeito Municipal possa dotá-la, bem como os terrenos
adjacentes, de equipamentos comunitários destinados a minimizar
carências nas áreas de educação e lazer.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei sob exame não
ocasiona aumento de despesa nas contas públicas, vale dizer, não
gera qualquer impacto no orçamento do Estado, muito embora
represente uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial.

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

1.021/2003 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

José Henrique - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 334/2003

Comissão de Redação
- O Projeto de Lei n° 334/2003, de autoria do Deputado Wanderley
Ávila, que declara de utilidade pública a Fundação Educativa e
Cultural Emannuel, com sede no Município de Pirapora, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 33412003
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural

Emannuel, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural Emannuel, com sede no Município de Pirapora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 437/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 437/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Comunhão Espírita
Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 437/2003
Declara de utilidade pública a entidade Comunhão Espírita Caboclo

Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunhão

Espírita Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Maria OUvia, Presidente	Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 947/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 947/2003, de autoria do Deputado André

Quintão, que declara de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do
Brasil, 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 947/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria
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do Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 969/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 969/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Romaria, 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 àmatéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 969/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Romaria, com sede nesse Município.
ii 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 Romaria, com sede nesse
Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

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

1.024/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.02412003, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Educativa Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede no Município
de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.024/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Educativa

Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede no Município de Pouso
Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Educativa Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede
no Município de Pouso Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.05712003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.057/2003, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Deficientes de Carmo do Paranaíba - ADECAP -, com sede no
Município de Carmo do Paranaiba, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.057/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Carmo

do Paranaíba - ADECAP -, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

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

Deficientes de Carmo do Paranaíba - ADECAP -, com sede no
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Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.178/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.178/2003, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Mãe Querida, 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.178/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Mãe Querida,

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

Mãe Querida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

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

1.181/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.18112003, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Pau Lavrado, Boanerges Cariêlo e Vista
Alegre, com sede no Município de São Vicente de Minas, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.181/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Pau-Lavrado, Vista Alegre e Boanerges Cariêlo, com sede no
Município de São Vicente de Minas.

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

Moradores dos Bairros Pau-Lavrado, Vista Alegre e Boanerges
Cariêlo, com sede no Município de São Vicente de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.189/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.189/2003, de autoria do Deputado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Anjos da Dança
- ANDA -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.189/2003
Declara de utilidade pública a Associação Anjos da Dança - ANDA -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Anjos da

Dança - ANDA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

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

1.192/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.192/2003, de autoria do Deputado Zé Mala,
que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Bela Vista, com sede no Município de Canápolis, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.192/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Bela Vista, com sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Canápolis.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

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

1.196/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.196/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Ouro Fino, 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.
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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° 1.196/2003

Declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Ouro Fino.

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

Paulo, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

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

1.229/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.229/2003, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Associação Atelier de Artes e
Ofícios Vara Tupynambá, 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.229/2003
Declara de utilidade pública a Associação Atelier de Artes e Ofícios

Vara Tupynambá, 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 Atelier de

Artes e Ofícios Vara Tupynambá, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Maria Olívia - Dimas

Fabiano.



700
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.248/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.248/2003, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Grupo AR - Ação
Renovadora, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.248/2003
Declara de utilidade pública o Grupo AR - Ação Renovadora, com

sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo AR - Ação

Renovadora, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 17/3/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Adelmo Carneiro Leão,
Dilzon Meio e Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 1.450 a 1.453/2004 - Requerimentos
n

o
s 2.513 a 2.525/2004 - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Wanderley Ávila e
Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Marília
Campos e dos Deputados Durval Angelo, Leonardo Moreira, André
Quintão e Chico Simões - 2' Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Questão de ordem - Decisão da Presidência - Designação
de Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n os 67 e 69/2004 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Requerimento do Deputado Neider Moreira; deferimento; discurso do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questões de ordem - Requerimento
do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado
Bonifácio Mourão - Questão de ordem - Requerimento do Deputado
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia;
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
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Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jã Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Casar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h14min, 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.

? Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.450/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Lima Duarte - APAE de Lima Duarte, 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

rs



703
Amigos dos Excepcionais de Lima Duarte - APAE de Lima Duarte,
com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A APAE de Lima Duarte é uma sociedade civil,

filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins
lucrativos, que tem como finalidade promover medidas de âmbito
municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem-estar dos
excepcionais; coordenar e executar, na sua área de jurisdição, os
objetivos, os programas e a política da Federação das APAEs do
Estado e da Federação Nacional das APAEs; servir de órgão de
articulação com outras entidades do município que defendam a causa
do excepcional; divulgar informações, no âmbito municipal, sobre
assuntos referentes aos excepcionais; divulgar as normas legais e
regulamentares federais, estaduais e municipais relativas ao
excepcional; promover a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas referentes à causa do excepcional; promover a realização
de programas permanentes de prevenção das formas de deficiência;
estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos
serviços prestados pela APAE e divulgar no município as experiências
apaeanas.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N°1.451/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Paulo VI, com sede no

Município de Jordânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Paulo VI,

com sede no Município de Jordânia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A Fundação Paulo VI é uma entidade de direito privado,

que tem como finalidades a criação e manutenção de unidades
hospitalares e ambulatórios para prestar assistência médica a
trabalhadores rurais e seus familiares e dependentes; a coordenação
e prática de medicina preventiva e curativa junto aos trabalhadores
rurais dos Municípios de Jordânia e Jacinto, seus familiares e
dependentes; o desenvolvimento de campanhas que visem a
educação sanitária dos trabalhadores rurais mediante palestras,
cursos e programas radiofônicos; a integração da comunidade e das
entidades públicas e particulares para melhoria da saúde dos
trabalhadores rurais e o estabelecimento de convênios de saúde com
outras entidades, o que demonstra sua importância social.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares à aprovação do projeto proposto."

PROJETO DE LEI N° 1.45212004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Eugenópolis, 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 Eugenópolis, com sede nesse
município.
• Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Mauri Torres
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Eugenópolis, entidade civil sem fins lucrativos, de
finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial,
visa a, entre outros objetivos, promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes
o pleno exercício da cidadania e a inclusão social; promover a
realização de programas de atendimento ao portador de deficiência e
prestar-lhes serviços gratuitos e permanentes. Com duração
indeterminada e com sede no Município de Eugenópolis, a entidade
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encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, sendo sua administração composta por pessoas de idoneidade
moral e ilibada conduta social, que não recebem remuneração pela
sua atuação.

- 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° 1.45312004
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Pauto de Ouro

Preto, com sede no município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Ouro Preto, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam- se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2003.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 15/12/2001, o Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto tem por
finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social
e da promoção humana e visa manter estabelecimentos destinados a
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, organizando,
administrando e mantendo as dependências que se fizerem
necessárias aos seus objetivos sociais.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências dá Lei n°12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.513/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - com vistas a que o benefício do desconto na tarifa
de luz seja estendido a todos os consumidores de energia que tiverem
gasto mensal médio entre 80 e 220 kW/h. (- A Comissão de Defesa do
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Consumidor.)

N° 2.514/2004, do Deputado Antônio Júlio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que sejam
prestadas as informações que menciona, relativas à Proposição de Lei
n° 15.734, vetada pelo Governador do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.515/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais desta Casa manifestação de aplauso pela
comemoração dos 110 anos da Casa Arthur Haas. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.51612004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Anderson
Adauto pelo brilhante trabalho realizado frente ao Ministério dos
Transportes. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.517/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral do DNIT com vistas a que seja
providenciada a recuperação da BR-251, que liga o Município de Unaí
à cidade de Brasília, DF. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.518/2004, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de pesar pelo
falecimento do Sr. Adalmo Araújo Andrade. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.51912004, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que preste
informações acerca do convênio firmado para realizar obras de
combate às enchentes no Município de Pouso Alegre.

N° 2.520/2004, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que preste
informações acerca das obras de combate às enchentes no Município
de Pouso Alegre. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N°2.521/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça com vistas
ao efetivo funcionamento da força-tarefa montada para apurar a
autoria do crime cometido contra os auditores fiscais do trabalho e o
motorista da DRT-MG, em janeiro, no Município de Unaí.

N° 2.522/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhada ao Congresso Nacional manifestação de apoio à
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proposta de emenda à Constituição do Deputado Federal Paulo
Rocha.

N° 2.523/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à averiguação de
denúncias referentes a acidentes de trabalho que têm vitimado
trabalhadores de empresas que prestam serviços à CEMIG e à
implementação de ações para evitar novos acidentes.

N° 2.524/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à designação de
um Escrivão de Polícia e dois Detetives para a Delegacia de Polícia
da Comarca de Manga.

N° 2.52512004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados com vistas a
que envide esforços junto ao Ministério da Saúde para que seja
credenciada a fase III da triagem neonatal, para pesquisa da fibrose
cística.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Wanderley Ávila e Miguel Martini.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos.
A Deputada Marília Campos - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, especialmente os
servidores públicos, vários temas já foram introduzidos nesta Casa
para debates e deliberações, como os que envolvem os sem-teto, os
sem-terra e os sem-emprego. Aliás, trata-se de questões da maior
relevância social.

Quero introduzir um tema novo, não menos importante, mas grave: o
problema dos sem-previdência no nosso Estado. Cerca de 100 mil
servidores contribuíram para usufruir dos benefícios previdenciários,
mas não conseguem ter esse direito respeitado nem cumprido.
Porém, antes de abordar essa temática, gostaria de fazer breves
comentários sobre as questões relativas à reforma da Previdência,
discutidas, no ano passado, na Câmara dos Deputados, no Senado e
nesta Casa, uma vez que apresentam repercussão no Estado. O
objetivo central da reforma da previdência, conduzida com agilidade e
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de forma democrática pelo Governo Lula, foi fazer justiça social.
Mais isso, contou com orientação clara, nitidamente antiprivatista.
Foram fixados tetos e subtetos ao serviço público, o que foi
fundamental, porque as aposentadoria eram astronômicas, de
R$30.000,00 a R$40.000,00. Entretanto, com a reforma, fixamos um
teto.

Houve outra grande vantagem social. A maioria dos trabalhadores
usufruiu do teto de benefícios do INSS, que foi aumentado de
R$1.869,00 para R$2.400,00. No Governo Lula, não cedemos às
pressões para se privatizar a previdência social.

Conseguimos garantir uma previdência complementar pública e
democrática.

Os atuais aposentados do nosso Estado também foram beneficiados
por essa reforma da previdência. Antes, ativos e inativos pagavam
uma contribuição sem faixa de isenção. Atualmente, há uma faixa de
isenção de contribuição previdenciária para os trabalhadores da ativa
e para os inativos que recebem até R$1.200,00. Temos, hoje, então,
uma faixa de isenção.

A aposentadoria integral dos servidores estaduais e a paridade da
remuneração entre ativos e inativos foram mantidas.

O respeito ao direito adquirido, de acordo com as antigas regras
previdenciárias também foi garantido a todos aqueles que
completaram as condições para a aposentadoria até 31/12/2003.

No INSS, depois de anos de perdas, podemos contabilizar muitos
avanços nesses primeiros meses do Governo Lula.

Um primeiro avanço, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por
meio da Lei n° 10.666, de maio de 2003, garantiu que o ex-segurado
do INSS possa agora se aposentar, desde que tenha completado 65
anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, tendo contribuído por
11 anos para o INSS em qualquer época.

Em junho de 2003, as perdas dos aposentados do INSS foram
inteiramente repostas, com reajuste de 19,7% no valor das
aposentadorias.

As seguradas do INSS terão mais facilidade de receber o salário-
maternidade, não precisando mais se deslocar até os postos do
Instituto. Sua remuneração será paga diretamente pela empresa, que
descontará os valores nas contribuições que repassar ao INSS.
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Os trabalhadores em áreas insalubres terão o seu tempo especial

reconhecido em qualquer época e sem nenhuma condição, acabando,
assim, com várias restrições legais existentes.

A partir do mês de abril, os aposentados e pensionistas do INSS
receberão até o 50 dia útil e não mais até o 100, data que se tornou
objeto de prática reiterada para o pagamento dos aposentados no
Brasil nos últimos anos.

Os reajustes dos benefícios de aposentados e pensionistas, antes
concedidos em duas datas para quem recebe o salário mínimo e
acima do mínimo, terá a data-base unificada no dia lO de maio deste
ano.

O Estatuto do Idoso trouxe duas grandes conquistas: baixou de 67
para 65 anos a idade para o recebimento do Benefício de Prestação
Continuada -BPC - dos idosos sem previdência e retirou do cálculo da
renda "per capita" familiar esse benefício, o que permitirá que o
segundo idoso da família também possa recebê-lo.

Para aproximar a Previdência Social da população, estão sendo
constituídos conselhos de previdência por gerência do INSS, o que
abrirá um canal de participação da sociedade, para que ela delibere
sobre os destinos de nossa Previdência.

Finalmente, chamo a atenção também para uma negociação que o
Ministério da Previdência está efetuando com as entidades de
aposentados de todo o País, visando ao acerto de diferenças das
aposentadorias e pensões, que totalizam R$13.000.000.000,00,
evitando, Sr. Presidente, a intermediação da justiça no recebimento
dessas pensões e aposentadorias atualizadas.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, esses benefícios
previdenciários, garantidos para a população do nosso País, são
conquistas da sociedade, implementadas no Governo Lula. Não temos
no nosso Estado a mesma sensibilidade e agilidade que o Governo
Federal teve nesse processo, envolvendo toda a sociedade. Como
disse, no nosso Estado, há um grande problema social, a situação dos
"sem-previdência".

A sociedade mineira precisa saber que quase 100 mil servidores não
efetivos de Minas Gerais não possuem os seus direitos à previdência
social garantidos pelo Governo do Estado, que, aliás, desrespeita a
legislação estadual. Segundo informações que obtivemos junto à
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Secretaria de Planejamento e Gestão, nenhum benefício
previdenciário, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e por
tempo de contribuição, entre outros, são concedidos aos servidores
não efetivos. Se alguém adoece ou é acometido por alguma invalidez,
é afastado informalmente do serviço e permanece na folha dos
servidores ativos como se estivesse em disponibilidade remunerada.

Centenas de servidores não efetivos, que já preenchem as
condições para a aposentadoria, continuam à espera de uma
definição do Estado. Quer dizer, esses servidores que possuem
deveres e contribuem mensalmente com 11% de sua remuneração
para a previdência estadual não têm garantidos os seus direitos,
previstos na lei.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, isso compromete a
prestação do Estado nos serviços, que devem ser garantidos pelos
vários órgãos estaduais.

Nos últimos meses, tenho acompanhado de perto essa situação e a
considero insustentável. O Governo do Estado não tem aplicado a Lei
Complementar n° 64 por diversas razões, entre elas citarei algumas. A
primeira razão é que o Estado alega não possuir recursos financeiros
para transferir os servidores do INSS para o INSS, em virtude do
pagamento correspondente à parte patronal devida por ele. A segunda
são as ações ajuizadas. Há uma na Justiça Federal e outra junto ao
STF, que discutem a legalidade e a constitucionalidade das normas da
Lei Complementar n° 64/2002. A terceira é que a aplicação das regras
do regime geral da previdência social aos servidores não efetivos é
mais onerosa para o Estado que a do regime próprio da previdência
dos servidores do Estado. Ao contrário do que muitos pensam, a
legislação do regime geral da previdência social, cuja aplicação é
realizada pelo INSS, dispõe que o cálculo do benefício de
aposentadoria se dá pela média das remunerações corrigidas desde
julho de 1994 e prevê o reajuste anual dos benefícios pela inflação.

Esse sistema é mais vantajoso para o servidor que a legislação do
regime próprio de previdência dos servidores do Estado, sobretudo
para os menos graduados, que são a imensa maioria dos não efetivos
do Estado.

No caso dos servidores não efetivos do Estado, a aplicação das
regras do regime geral da previdência social poderá resultar em

rÃ



711
benefícios superiores a 100% do último vencimento da ativa.

Sr. Presidente, defendo que todos os direitos dos servidores
mineiros não efetivos sejam respeitados. Caso a justiça determine a
transferência deles para o INSS, não haverá problema legal algum, já
que tais direitos foram concedidos com base nas regras do regime
geral de previdência social.

Outro problema previdenciário tem atormentado os ex-servidores
não efetivos. Como não renovaram seus contratos com o Estado,
muitos se encontram filiados ao INSS, e, mesmo já tendo preenchido
todos os critérios para aposentadoria, não conseguem requerê-la
porque os órgãos estaduais não fornecem a relação de vencimentos
recebidos desde julho de 1994, o que é imprescindível para que o
INSS possa calcular o valor da aposentadoria. Dezenas de ex-
servidores segurados do INSS não conseguem se aposentar devido à
omissão dos órgãos estaduais, que não liberam nem sequer a lista
com seus salários de contribuição.

Sr. Presidente, esse é um problema gravíssimo no Estado, e por
isso apresentei requerimento na Comissão de Administrãção Pública
solicitando a realização de debate sobre essa questão. Uma solução
deve ser dada para os "sem-previdência" do nosso Estado, por meio
de discussão e negociação com os servidores públicos. A
responsabilidade, sem dúvida, é da atual gestão. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
acredito que devo a este Plenário um esclarecimento.

Inicialmente, reporto-me ao texto do escritor português José
Saramago enviado como saudação ao 2° Fórum Social Mundial, no
qual registra uma belíssima história, que tomamos como início de
nosso pronunciamento na tarde de hoje. (- Lê:)

"Estavam os habitantes nas suas casas ou a trabalhar nos cultivos,
entregue cada um aos seus afazeres e cuidados, quando de súbito se
ouviu soar o sino da igreja. Naqueles piedosos tempos - estamos a
falar de algo sucedido no século XVI -' os sinos tocavam várias vezes
ao longo do dia, e por esse lado não deveria haver motivo de
estranheza, porém aquele sino dobrava melancolicamente afinados, e
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isto, sim, era surpreendente, uma vez que não constava que
alguém na aldeia se encontrasse em via de passamento. Saíram
portanto as mulheres à rua, juntaram-se as crianças, deixaram os
homens as lavouras e os misteres, e em pouco tempo estavam todos
reunidos no adro da igreja, à espera de que lhes dissessem a quem
deveriam chorar. O sino ainda tocou por alguns minutos mais,
finalmente se calou. Instantes depois, a porta se abria, e um
camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o homem
encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os
vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem
era o morto. "O sineiro não está aqui, eu é que toquei o sino", foi a
resposta do camponês. "Mas, então, não morreu ninguém?", tornaram
os vizinhos, e o camponês respondeu: "Ninguém que tivesse nome e
figura de gente; toquei a finados pela justiça porque a justiça está
morta"."

Nada mais atual nestes tempos de neoliberalismo, com a
emergência de um novo império colonial, que tenta impor a "pax
americana" aos infiéis do "deus mercado". Essa pequena aldeia pode
ser encontrada em algum país do continente africano ou da América
do Sul ou nas periferias de nossas cidades ou, quem sabe?, em um
acampamento do MST no Norte de Minas. Os sinos continuam
tocando a finados: a justiça morreu! Atestamos essa morte quando
vemos crianças morrerem de fome em nosso País, quando 1/3 do
nosso povo vive abaixo da linha de pobreza. Atestamos essa morte
quando vemos vidas ceifadas precocemente pela violência
desenfreada ou quando recebemos em nosso gabinete familiares de
um preso torturado pela polícia na Delegacia de Furtos e Roubos de
Belo Horizonte. Morte também atestada em milhões de famílias sem
terra e sem teto, excluídas de seus direitos, e na procissão de
desempregados em busca de um emprego.

Atestamos essa morte quando as instituições políticas do Estado se
mostram impotentes e alheias a essa cruel realidade ou quando as
pessoas se omitem e não tomam consciência da necessidade de
mudanças, não percebendo que é necessário ser sacudido pelos
fatos, pelo encontro com a injustiça, pelos pobres em desespero.

Essa história ilustra também os fatos que vamos relatar e refletir
com as Deputadas e os Deputados. Recorremos ao camponês do sino
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para perguntar: "esses fatos mostram a morte da justiça? Ou
tocando esses sinos, como muita gente de bem no Judiciário e no
Ministério Público, resgataremos a vida?".

No ano passado, a Comissão de Direitos Humanos recebeu várias
denúncias da prática de delitos envolvendo o Delegado de Igarapé,
Marco Túlio Fadei. Ouviu vítimas, testemunhas e colheu elementos de
provas, encaminhados ao Ministério Público para a tomada de
medidas pertinentes. Foram ajuizadas duas ações penais contra o
Delegado pelo cometimento de crimes de tortura, abuso de
autoridade, sendo-lhe atribuída, ainda, a prática de coação no curso
do processo e concussão.

A prisão preventiva do Delegado foi decretada pela admirável Juíza
da Comarca de Igarapé, Dra. Andréa Faria Mendes Fonseca,
atendendo a pedido da corajosa e competente Promotora de Justiça
Dra. Luciana Teles. A referida Juíza vem sofrendo ameaças de morte.
Aguardamos manifestação de solidariedade da direção da AMAGIS,
entidade que aprendemos a admirar e respeitar. Mas, como é de
conhecimento público e notório, antes que as ações fossem julgadas,
a Juíza da Comarca de Esmeraldas, Maria José Starling, deu ensejo à
liberdade do Delegado, colocando em risco a integridade física de
testemunhas, advogados e até autoridades. Felizmente, tal decisão foi
revogada pelo STJ, mas Marco Túlio Fadei está foragido.

Começamos, então, a questionar-nos sobre as razões que
motivaram a estranha decisão da Juíza de Esmeraldas e qual seu
envolvimento com o Delegado. Chegou ao nosso conhecimento que,
em agosto de 2001, a referida magistrada expediu um mandado de
prisão preventiva contra o Sr. Aderval Tavares Carneiro, suspeito da
prática de crime de homicídio. O veículo de propriedade do acusado,
um Ford Royale, placa LAY2142, de Angra dos Reis, foi apreendido
na residência de seu filho na cidade de Betim, sem expedição de
mandado para essa finalidade. O Delegado de Polícia de Betim
naquela época era Marco Túlio Fadei. Em dezembro do referido ano,
a magistrada determinou que o veículo fosse depositado em nome do
próprio Delegado. Pelo que se sabe até então, o carro desapareceu e
nunca mais foi visto pelo proprietário nem por seus familiares.

Ora, a expedição prévia de mandado de busca e apreensão é uma
exigência obrigatória para o cumprimento de diligência pela autoridade
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policial. Mais grave ainda é a caracterização do sumiço do carro.

Ao se ater à decisão da Juíza de Esmeraldas, que expediu alvará de
soltura favorável ao Delegado, verifica-se, além de ser tecnicamente
questionável, que está ela cercada de fatos que sugerem, no mínimo,
prevaricação. As condições excepcionalíssimas de tempo e local da
esdrúxula decisão levam à conclusão de seriíssimas irregularidades.

Outro fato que causa estranheza ao mais ingênuo dos mortais é a
procura de uma plantonista, quando a Juíza titular do caso, até por
conhecer os fatos na íntegra, seria a pessoa mais indicada para
apreciar o pedido. E mais, estando o Delegado preso desde o final do
ano passado, não há explicação plausível para que o petitório tenha
sido ajuizado exatamente no plantão da Juíza, Dra. Maria José
Starling.

Mais ainda, minhas senhoras e meus senhores, para concluirmos se
a justiça está morta ou não, quando tivemos acesso às transcrições,
feitas por meio da interceptação das ligações telefônicas efetuadas
pelo Delegado quando estava preso no DEOESP, fomos
surpreendidos com a existência de vínculo entre Marco Túlio Fadei e
outro Juiz de Direito, o Corregedor da Comarca de Belo Horizonte,
Vanderlei Salgado de Paiva.

Pelas escutas autorizadas judicialmente, o referido Juiz manifesta
apoio e promete intercessão no Tribunal de Justiça a favor da
concessão de "habeas corpus" ao Delegado. Tal fato nos causou
surpresa, pois como podemos compreender e aceitar que membros
do Poder Judiciário tenham envolvimento com um caso tão grave? As
manifestações do Juiz sugerem a configuração dos delitos previstos
nos arts. 319 - prevaricação, 321 - advocacia administrativa, 347 -
fraude processual e 348 - favorecimento pessoal, tudo combinado
com o art. 69, "caput" - concurso material de crimes, do Código Penal
vigente.

Ocorre que, mesmo ciente da situação do citado Delegado e amigo,
inclusive do mandado de prisão, cuja expedição era até dispensável
para a configuração do crime, o Juiz teria praticado o delito de
favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do CP, por tê-lo auxiliado
a escapar da ação de autoridade pública, aconselhando-o até a agir
contra a digna Juíza da Comarca de Igarapé, além de ter contatado
advogados e parentes e ter indicado atalhos ilegais, antes e depois de
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seu recolhimento à prisão legalmente decretada. As transcrições
das fitas mostram até o envolvimento do magistrado em um plano
imoral com o Delegado indiciado para darem um flagrante ilegal na
referida Juíza. Qualquer um de vocês pode conferir na fita 3, lado A,
esse conluio e esse plano contra a justiça.

Ressalte-se que o Juiz em apreço agiu com plena consciência de
que o fazia para livrar seu amigo pessoal da ação da autoridade, em
flagrante prejuízo da administração da justiça e com grave violação de
seu dever, inclusive funcional, de não obstruir a ação judiciária, ainda
mais que, na época do acontecimento dos fatos, exercia a função de
Juiz Corregedor desta Capital, razão pela qual seria o último dos
últimos que poderia fazer o que fez e como fez, desvirtuando-se do
nobre exercício de suas funções.

Na terça-feira da semana passada, no jornal de meio-dia da TV
Alterosa, foi transmitida uma nota na qual ele disse que não conhecia
o Delegado, que não era seu amigo e que não se envolvia com gente
dessa laia. Na quarta-feira, soltou uma nota dizendo que o conhecia e
tinha sido seu professor. E mentira. As duas notas são contraditórias.
Temos as duas fitas: a da TV Alterosa, de terça-feira, e a nota de
quarta-feira, que mostra essa contradição.

Não cruzamos os braços diante das suspeitas que recaem sobre os
magistrados em apreço e, além das representações na Procuradoria-
Geral de Justiça e na Corregedoria do Tribunal de Justiça, que já
apresentamos, iremos apresentar nova representação contra o Juiz
Vanderlei, acerca de novos fatos que revelam condutas incompatíveis
com o exercício da magistratura.

E nos reservamos o direito de só anunciar isso na próxima semana.
Sabemos que esses casos são isolados, uma vez que o Judiciário

mineiro tem-se pautado como um Poder sério, firme e comprometido
com a ética. Tem demonstrado postura firme ao proferir decisões
condenatórias em casos de tortura, decisões que são reverenciadas
pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, em virtude de nossa
luta pela defesa dos direitos e garantias fundamentais.

As citações feitas pelo Delegado criminoso, por seus advogados e
por outros policiais nas comunicações telefônicas, dos nomes de
Desembargadores merecem nosso repúdio, uma vez que os citados
votaram contra a concessão de "habeas corpus" ao Delegado por três
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vezes. Não temos a menor dúvida em relação à conduta ilibada e
ao comprometimento com a imparcialidade desses nobres
Desembargadores, o que os torna dignos de nossa admiração e
respeito.

O Poder Judiciário de nosso Estado tem-nos dado motivos para nos
orgulharmos, por sua luta incessante pela prestação jurisdicional
eficiente e capaz de atender às demandas da população, mesmo com
todas as dificuldades, algumas impostas pela própria legislação
processual.

Esperamos sinceramente que, para a garantia da lisura do Judiciário
de nosso Estado, sejam tomadas providências urgentes na
investigação da conduta dos magistrados citados e representados no
órgão corregedor da justiça. Esperamos ainda, Sr. Presidente, que
não haja omissão na apuração dos fatos, e temos convicção da
prevalência da imparcialidade, atribuição precípua da justiça.

Valemo-nos, mais uma vez, como fizemos, no ano passado, no Dia
da Justiça, do texto de um dos mais renomados juristas de nosso
País, o Prof. Damásio de Jesus, que descreve a justiça que devemos
esperar, representada pela simbologia da deusa grega Themis. Diz o
professor: "Minha justiça não é cega. E uma 'lady' de olhos abertos,
ágil, acessível, altiva, democrática e efetiva. Tirando-lhe a venda, eu a
liberto para que possa ver. Por não ser necessário ser cego para fazer
justiça, minha justiça enxerga e, com os olhos bons e despertos, é
justa, prudente e imparcial. Ela vê a impunidade, a pobreza, o choro, o
sofrimento, a tortura, os gritos de dor e a desesperança dos
necessitados que lhe batem à porta. E conhece, com seus olhos
espertos, de onde partem os gritos e as lamúrias, o lugar das
injustiças, onde mora o desespero. Mas não só vê e conhece. Age. A
minha é uma justiça que reclama, chora, grita e sofre. Uma justiça que
se emociona. E de seus olhos vertem lágrimas. Não por ser cega, mas
pela angústia de não poder ser mais justa".

E finalizando, Sr. Presidente, colegas Deputados, esperando o apoio
de todos os senhores a essas lutas, referimo-nos à reflexão do
professor e jurista Carlos Campos, da Faculdade de Direito da UFMG,
que diz textualmente: "O direito existe para a vida, e não a vida para o
direito". Reflexão profética, que nos remete ao sonho do profeta
Amós, camponês da pequena aldeia de Técoa, no Norte de Israel,
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que, há 2.700 anos, fazia badalar o sino da justiça, proclamando
novas relações entre homens e mulheres, numa sociedade em que o
direito corra como a água, e a justiça, como um rio caudaloso.

Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Moreira.
• Deputado Leonardo Moreira* - Boa tarde, membros dos gabinetes

e das assessorias da Casa e público que nos acompanha em todas as
regiões de Minas através da TV Assembléia. Cumprimento ainda os
Deputados e as Deputadas presentes na pessoa do Deputado Dilzon
Meio, que preside a reunião. Saúdo o Secretário de Agricultura, que
hoje nos visita, particular amigo, Deputado Federal Odelmo Leão,
minhas senhoras e meus senhores.

Eu poderia estar nesta tribuna hoje somente para agradecer aos
meus companheiros do PL a minha indicação para a Liderança da
bancada na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Reservo a eles uma saudação especial, mandando um abraço aos
Deputados Dinis Pinheiro, Célio Moreira, Pastor George, Rêmolo
Aloise, Jayro Lessa, Márcio Passos, Irani Barbosa, João Bittar,
Roberto Ramos e Antônio Genaro.

Eu poderia também estar aqui para comentar as importantes
mudanças que o nosso competente Governador Aécio Neves vem
realizando em nosso Estado, equilibrando as contas públicas,
implementando importantes projetos sociais e resgatando o papel de
Minas no cenário nacional. Um Governo que está sendo um marco
para o desenvolvimento de Minas Gerais, como atestam os
investimentos realizados em seu primeiro ano de atuação, que
demonstram de forma incontestável a preocupação do Governador
Aécio Neves com a melhoria de nossos indicadores sociais e com a
incessante busca de recursos para promover o desenvolvimento de
nosso Estado.

Eu também, minhas senhoras e meus senhores, poderia ocupar esta
tribuna para salientar o trabalho importante que vem sendo
desenvolvido pelo Secretário da Saúde, Dr. Marcus Pestana, e a
recente entrega de 300 ambulâncias aos municípios mineiros. E a
comprovação da atuação eficiente que vem sendo empreendida à
frente dessa Pasta cuja atuação é fundamental para a sociedade
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mineira.

Porém, o que me traz a esta tribuna hoje é um fato que causou
grande desconforto a este Deputado, que teve o privilégio de ser o
Vice-Líder do Governo Aécio Neves nesta Casa no ano passado.
Chegou ao meu conhecimento, na semana passada, que a ordem de
entrega das ambulâncias recentemente adquiridas pelo Governo
Aécio Neves aos municípios mineiros foi subvertida a pedido de um
membro desta Casa. Em primeiro lugar, cabe informar que as
ambulâncias em tela estão sendo entregues de acordo com a ordem
alfabética dos municípios. Trata-se de um critério justo que foi
estabelecido com o objetivo de evitar que algumas cidades sejam
favorecidas em detrimento de outras, uma vez que o Governo quer
beneficiar todos os municípios com novas ambulâncias, mas não é
possível que todas sejam entregues ao mesmo tempo.

Contudo, recebi a denúncia de um Prefeito integrante de minha base
eleitoral de que, atendendo ao pedido de um Deputado Estadual, a
ambulância que deveria ser entregue a seu município somente no final
deste mês foi retirada da Secretaria da Saúde de forma ilegal e
irregular por ordem do Chefe de Gabinete, Dr. Odilon Pereira de
Andrade, conforme ofício que se encontra em minhas mãos,
autorizando a entrega de uma ambulância ao referido colega sem o
termo de cessão de uso que será providenciado "a posteriori".

Ressaltando o que já disse: sem que o devido termo fosse assinado,
sem o necessário convênio de cessão em comodato em favor da
Prefeitura - feito com centenas de municípios que estão sendo
beneficiados com as ambulâncias. Essa ambulância foi entregue,
depois de ilegalmente retirada da Secretaria da Saúde, ao Promotor
de Justiça local, por interferência desse Deputado, conforme
documentação que se encontra em minhas mãos.

A Promotoria de Justiça local não tem competência para receber
essas ambulâncias entregues pelo Governo do Estado. Ora, todos
sabemos que isso ocorreu por interferência de um Deputado,
conforme consta na documentação em minhas mãos, que, mesmo
sendo filho desse município, não tem o respeito e não conta com o
apoio do Prefeito, do Vice-Prefeito e tampouco dos Vereadores locais.
Diria que essa pessoa consegue ser uma unanimidade no quesito
rejeição em sua própria terra natal.
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Não citarei seu nome, embora suas atitudes não sejam

respeitosas com seus colegas, com o município onde nasceu e com
as lideranças dessa cidade, onde ainda recebe votos, apesar de seu
crescente desgaste, que pode ser medido a cada eleição.

Por essas atitudes, lideranças maiores desse município
conclamaram-me para representá-los nesta Casa. Ressalto a atuação
de meu pai, Deputado Federal Edmar Moreira, que, mesmo não sendo
filho desse município, presta relevantes serviços à sociedade local, e,
atendendo à conclamação de suas lideranças, conseguiu levar avante
projetos importantes, liberando verbas fundamentais para a promoção
do desenvolvimento econômico e social dessa importante cidade do
Sul mineiro. O filho ingrato, que deveria atuar em favor desse
município, não consegue levar os benefícios aguardados pela
população em razão de seu desprestígio político.

Diante da gravidade dos fatos, oficiarei uma denúncia ao Ministério
Público, para que sejam adotadas as providências legais que
permitam a punição dos responsáveis por esse lamentável episódio.
Farei, ainda, uma representação junto à Comissão de Ética da
Assembléia Legislativa para que atitudes nefastas como essa não se
repitam. Essa é uma situação inaceitável, pois, graças aos fatos
documentados, poderíamos, tranqüilamente, afirmar que a
mencionada ambulância foi furtada da Secretária de Estado da Saúde.

Essa denúncia é extremamente grave, pois coloca um veículo que
vale várias dezenas de milhares de reais em uma situação inusitada,
pois um bem público, de propriedade do Governo do Estado de Minas
Gerais, foi retirado da posse e da guarda dos responsáveis legais e
entregue a um Promotor Público, que não tem, absolutamente, a
responsabilidade e nem a missão de receber e guardar uma
ambulância.

O Prefeito e a comunidade não esperavam que a referida
ambulância fosse entregue à revelia, de forma intempestiva, prática
escusa, que é, aliás, usual na atuação política desse parlamentar: fora
dos preceitos legais da administração pública de nosso Estado, em
flagrante desrespeito aos elevados padrões de convivência que
sempre pautaram a atuação dos homens públicos mineiros.".

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Quero agradecer-lhe o
aparte e inicialmente dizer do respeito e da admiração que tenho pelo
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mandato de V. Exa. Realmente, trata-se de uma acusação séria e
grave. Perdoe-me se estou sendo intransigente ou fazendo
intromissão onde não devia, mas, quando se fala em acusação tão
séria, envolvendo Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde,
ambulância não devidamente documentada e um Deputado, e para
que a suspeita não recaia sobre os outros 76 Deputados, gostaria
que, se não fosse causar nenhum transtorno, o nome desse Deputado
fosse citado. Na verdade, somos todos nós. Se alguém estiver nos
escutando em Fabriciano, pode pensar até que fui eu - eu, não,
porque o Governador Aécio Neves não me deu ambulância -, mas
todos aqueles que receberam ambulância para "quebrar o galho" do
Prefeito devem estar pensando que são suspeitos. A base do Governo
está sob suspeita. De qualquer maneira, seria de bom grado que o
nome fosse citado, até para que V. Exa. tenha aliados. Com certeza,
estaremos juntos nesse processo de averiguação, fazendo com que
as coisas entrem no eixo, porque não é possível que algum Deputado
se apodere de patrimônio como esse, sem nenhuma documentação, e
faça dele o que quiser. Isso é lastimável. Quero parabenizar V. Exa.
por sua fala.

O Deputado Leonardo Moreira* - Caro Deputado Chico Simões, por
quem tenho grande admiração, quero esclarecer que o Governador
Aécio em momento algum quis contemplar sua base. O nosso
Governador tem compromisso de ter atitude igual e de levar o sistema
de saúde à quase perfeição em todos os rincões de nosso Estado.
Gostaria de assumir o compromisso, após ter feito o meu
pronunciamento, de fazer chegar às mãos de todos os pares desta
Casa cópia da documentação da Secretaria da Saúde que autoriza a
entrega de ambulância ao referido parlamentar, constando o seu
nome e a sua assinatura, sem o termo de cessão de uso, que será
providenciado posteriormente. Assumo esse compromisso com todos
os pares. Diria, ainda, Deputado Chico Simões, que as coisas são
mais graves.

Tomar atitude como essa seria o mesmo que, querendo agradar
município de minha base política, ir à Secretaria de Defesa Social e
retirar, com o acobertamento de um Delegado amigo, uma viatura
policial e entregá-la aos meus aliados para ter ganhos eleitoreiros. O
que vimos nesse episódio, Deputados e Deputadas, foi um autêntico
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descalabro, uma atitude inaceitável, tanto do Deputado quanto do
Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde.

Além da atitude condenável desse par, fica demonstrada a atuação
indevida do Chefe de Gabinete, Dr. Odilon Pereira de Andrade, que
desconheceu determinação superior obrigando-o a fazer a entrega de
acordo com critérios estabelecidos, e colocou em risco valioso
patrimônio do Estado. A ambulância, além de ter sido entregue sem o
devido termo de cessão, transitou sem que fosse feito o necessário
seguro. Fica a indagação: se ocorresse uma fatalidade e essa
ambulância fosse envolvida em acidente, com perda total ou
ocorrência de morte, ou fosse roubada, quem seria responsabilizado
por esse fato? O Chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde, que
entregou de forma ilegal a ambulância? Ou o Deputado, que, de forma
indevida, se intrometeu em ação governamental para tentar auferir
dividendos políticos escusos, valendo-se de ação antiética para se
promover?

Exerço nesta Casa o segundo ano de meu primeiro mandato e tenho
a ética como instrumento balizador de minha atuação. Por essa razão,
não tento atropelar meus pares. Mas não posso aceitar, sem
protestar, que ações como essas se repitam, pois estaria sendo
avalista de uma molecagem, perpetrada por um Deputado sem
escrúpulos, em conluio com um funcionário público que não respeita a
hierarquia funcional.

Estamos em uma nova era da política brasileira.
Diante do exposto, reafirmo meu compromisso de ir às últimas

conseqüências para cobrar a apuração dos lamentáveis fatos que
contribuem para macular a imagem do parlamento mineiro e dos
legítimos representantes, eleitos por voto popular. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Com a palavra, o

Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, venho à tribuna para fazer uma análise mais política dos
últimos acontecimentos do Governo Lula, mas antes gostaria de
prestar minha solidariedade - e tenho certeza do Bloco PT-PCdoB - ao
Deputado Leonardo Moreira. Gostaria de ouvir esclarecimentos dos
Deputados Chico Simões e Ricardo Duarte, que são médicos. Parece-

WANk



722
me que a questão da saúde está no patamar de política pública.
Creio que a distribuição carimbada de ambulância é coisa do passado.

A denúncia do Deputado Leonardo Moreira é grave. Eu e o Bloco
PT-PCdoB, sob a condução do Deputado Ricardo Duarte, estamos
apresentando um requerimento convocando o Secretário da Saúde
para prestar esclarecimentos sobre os critérios de distribuição das
ambulâncias. A política pública de saúde não se resume a
ambulâncias. Aliás, se cada região mineira tivesse um consórcio bem
organizado, um atendimento regionalizado, uma integração entre os
municípios, não haveria o transporte de doentes de lá para cá. Muitos
morrem dentro da ambulância no meio do caminho, pois, às vezes, o
atendimento de alta complexidade está muito distante do município
em que ele reside.

Precisamos de um plano diretor regionalizado de saúde e de um
atendimento hierarquizado com dignidade. Temos de acabar com o
clientelismo que, muitas vezes, impera nas políticas públicas sociais.
Temos de dar um basta a essa mera distribuição de benesses.

Sob a condução do Deputado Ricardo Duarte, Presidente da
Comissão de Saúde, gostaria de solicitar esclarecimentos. Fico à
vontade, pois a denúncia parte de um integrante da base do Governo
Aécio, e não do PT ou do PCdoB. Para nós, é novidade a participação
de Deputados na entrega e na mediação de ambulâncias.

Gostaria de saber do Deputado Ricardo Duarte e da Deputada Jô
Moraes se a Comissão de Saúde tem conhecimento dos critérios para
a distribuição das ambulâncias. Retiro o que disse, se isso estiver
passando pela Comissão de Saúde. Se a Comissão de Saúde tiver
informações, é preciso transmiti-Ias aos telespectadores da TV
Assembléia. Ambulância é necessário, sim, principalmente àquele
município mais distante, àquele Prefeito que não tem recurso e à
população que precisa de deslocamento, dentro de uma lógica
racional. Não adianta uma ambulância gastar até 18 horas
transportando um doente para ser tratado em Belo Horizonte, por
exemplo.

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte)* - Deputado André Quintão,
a Comissão de Saúde não teve nenhuma participação na distribuição
das ambulâncias nem foi informada disso. Sabemos que elas vieram
por meio de um convênio com o Governo Federal, o Governo Lula,
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que repassou os recursos por meio de emenda da bancada
federal. Não se pode dizer que a Assembléia, ou a Comissão de
Saúde, tenha sido ouvida na elaboração do critério para a distribuição
delas, que foi puramente político.

E preciso ficar claro, Deputado André Quintão, que a Comissão de
Saúde tem cobrado permanentemente do Governador Aécio Neves o
cumprimento da Emenda à Constitição n° 29, de 2000, o que não
aconteceu no ano passado, quando houve diminuição sensível dos
recursos. Não atingiremos os 12% necessários. Aproveitamos o
momento para dizer que resolver o problema da saúde pública em
Minas exige, principalmente, o cumprimento da emenda, ou seja, o
Estado precisa dar sua contribuição à contrapartida que o Governo
Federal e os municípios estão dando. E importante cobrar do
Governador o cumprimento da Emenda à Constituição n° 29, que
obriga o Estado a repassar 12% de sua arrecadação para a saúde em
2004.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Agradeço ao Deputado
André Quintão. De fato, esse é um tema extremamente relevante e
deve merecer de nós toda a atenção e o cuidado, para analisarmos e
tomarmos atitudes. Primeiro, há que se fazer algumas separações.
Em seu pronunciamento, o Deputado Leonardo Moreira, por quem
temos enorme respeito, não nominou o Deputado que ele diz ter
influenciado na ordem de entrega das ambulâncias, questão que ele
abordou. Hoje, está sendo adotada a ordem alfabética, e ele alega
que essa ordem não foi observada no caso de um município.

Pelas palavras que usou e o tom agressivo com que se dirigiu ao
Deputado que não nominou, entendemos que se trata de um
Deputado com quem tem rivalidade política. Isso não diminui a nossa
preocupação de analisar o fato, mas deve servir, no mínimo, como
alerta para todos nós. Não devemos misturar isso, e o próprio
Deputado Leonardo Moreira destacou a compreensão que tem de que
a ação do Governador não foi partidária.

Quero dar o meu testemunho. Estive presente, a convite do Palácio
da Liberdade. Todos os Deputados foram convidados, e fomos
informados da agenda do Governador - a qual está disponível pela
Internet -, segundo a qual ele estaria em uma solenidade informando
não só por que estava encaminhando aquelas ambulâncias para os
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municípios mineiros, como também que critério estava seguindo.

Estive lá e pude observar que os recursos eram do Governo Federal
e do Estadual, mostrando a parceria necessária para a saúde. As
regras eram as mesmas para ambos os Governos. E qual foi o
critério? O Secretário da Saúde foi muito feliz em demonstrar-nos o
critério da distribuição das ambulâncias para as Prefeituras municipais
ou instituições de saúde, como os consórcios. Foi feito um
macroplanejamento da saúde no Estado, com macrorregiões e
microrregiões. Sabemos que nem toda cidade do interior tem um
hospital estruturado para determinados procedimentos de alta
complexidade. Algumas das ambulâncias que hoje estão trafegando
são de dez anos atrás, sendo a maioria de oito anos atrás, quando
Eduardo Azeredo era Governador. O Governador Aécio Neves,
adotando atitude séria, observando a necessidade dos municípios e a
distância até os centros de atendimento médico, tornou disponíveis as
ambulâncias. Dezenas de Prefeituras do PT, do PSDB, do PFL, do
PMDB, etc., independentemente do partido, receberam-nas de acordo
com sua necessidade. E elas estão sendo entregues em ordem
alfabética.

Se houve alteração na entrega de uma ambulância, é algo que
devemos condenar, porém, não podemos nos precipitar e acreditar
que houve algum tipo de clientelismo, pois, como V. Exa. bem
mencionou, essa é uma necessidade para esses municípios.

Diga-se de passagem, são ambulâncias modernas e a "diesel", o
que as torna mais econômicas e seguras, podendo oferecer ao
cidadão do interior uma condição mais digna de assistência em um
caso emergencial.

Concordo com V. Exa. que as ações de saúde exigem um esforço
bem mais amplo, e, com certeza, o Secretário Marcus Pestana e o
Governador Aécio Neves estão envidando seus esforços ao longo do
mandato, com o nosso apoio e o de V. Exa., pois todos nós queremos
uma saúde melhor para Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado André Quin tão* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Para que não paire nenhuma dúvida, até porque a Secretaria da
Saúde está sendo muito bem conduzida pelo Secretário Marcus
Pestana, essa denúncia revela-nos alguns questionamentos sobre
esses critérios. Quais são exatamente os municípios beneficiados?
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Qual o critério de necessidade adotado? Segundo denúncias da
base do Governo na Assembléia Legislativa, esse critério da ordem
alfabética está sendo desrespeitado. V. Exa. me conhece bem, não
gosto de prejulgar. O requerimento do Bloco PT-PCdoB é para que
seja convidado o Secretário, a fim de que fale sobre o
macroplanejamento e o critério da distribuição dessas ambulâncias
que, de fato, está ocorrendo.

Parece-me que o critério da ordem alfabética não foi respeitado.
Talvez esse não seja o melhor critério. Teríamos de observar,
inclusive, a necessidade, mas, para que não haja dúvida, já que saúde
significa respeito e prioridade à vida humana, apresentamos hoje esse
requerimento, a fim de obtermos todos os esclarecimentos
necessários.

Amanhã, quinta-feira, o Presidente Lula estará em Belo Horizonte e
permanecerá até sexta-feira. Ele, que tem um imenso carinho,
admiração e respeito pelo nosso Estado, estará assinando
importantes convênios com o Governador e com o Prefeito, pois não
faz distinção de qual Governador é base de apoio e qual é oposição. A
política pública deve considerar a necessidade das cidades e dos
Estados. Espero que não esteja acontecendo aqui, mas, independente
de ser da base de apoio ou da Oposição, utilizar mecanismos de
distribuição de ambulâncias e de outros benefícios seria muito ruim.
Não acredito que o Governador esteja fazendo isso. O Presidente Lula
repassou recursos para ambulâncias, para atender à política de
saúde. No convênio, não ficou especificado o critério para essa
distribuição.

O Presidente Lula, amanhã, assinará convênios importantes com a
INFRAERO e, visando à duplicação da Av. Antônio Carlos, também
com o Estado e o município. O Governador Aécio Neves estará
presente. Defendemos a integração e a parceria entre os entes
federados. O Presidente, amanhã, autorizará uma doação de dois mil
computadores para as escolas municipais de Belo Horizonte,
Deputado Chico Simões. Esse é o nosso programa prioritário de
inclusão digital.

Em um gesto simbólico, o Presidente Lula estará presente, pois as
famílias já estão efetivamente atendidas pelo Bolsa-Família. Em Belo
Horizonte, 50 mil famílias estão sendo atendidas por esse programa,
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com uma média de repasse de R$73,00 por família. O Presidente
Lula, no ano passado, atingiu o número de 3.600.000 famílias. Até o
final deste ano, atingirá 4.500.000 famílias, com a recomendação ao
Ministro Patrus, para que traga mais 2 milhões de beneficiários do
antigo Bolsa-Escola, podendo chegar a 6.500.000 famílias no País.
Até o final do seu governo, pretende atender a 11.500.000 pelo
Programa Bolsa-Família.

Externamos o convite a toda a sociedade de Minas Gerais, em
especial a da região metropolitana da nossa querida Capital. O
Presidente Lula, que sempre teve carinho, respeito e admiração pelo
povo de Belo Horizonte, estará aqui amanhã para dizer que esta
cidade é a capital do Bolsa-Família, e que tem, proporcionalmente, o
maior número de famílias cadastradas nesse programa. Belo
Horizonte, ao longo desses dez anos, desde o Governo do Patrus
Ananias, prosseguindo no do Célio de Castro e, agora, do Fernando
Pimentel, organizou o melhor cadastramento único de famílias que
vivem abaixo da linha da pobreza.

Esse cadastramento permite que, nas ampliações do programa, a
nossa Capital, pela competência com que gerencia suas políticas
sociais, possa não apenas ser atendida, mas servir de modelo para os
programas federais nas áreas de transferência de renda e de
segurança alimentar. Belo Horizonte também é a capital dos
restaurantes populares. Além do administrado pela Prefeitura, amanhã
o Presidente Lula irá inaugurar um restaurante em parceria com a
iniciativa privada. Portanto, Deputados e Deputadas, estendo esse
convite a todos, para que possamos dar testemunho de como as
políticas públicas devem ser feitas no Brasil, sem clientelismo, com
integração entre os Governos Municipal, Estadual e Federal, e sem
bandeira partidária, porque, acima dos partidos, está o interesse da
população, especialmente das mais pobres. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,

o Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente em exercício,

companheiro Adelmo, Deputadas e Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, público das galerias, confesso que fiquei realmente
pasmado com a fala do Deputado Leonardo. Primeiramente, porque a
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acusação é séria. Como um Chefe de Gabinete pode ter
autorização para entregar documento para quem quer que seja? Não
estou aqui, de maneira absoluta, desconfiando de Deputado. Não é
isso. Tenho a certeza de que esta Casa é representada por 77
pessoas honradas e corretas, mas se trata de um bem público! Como
é que um Chefe de Gabinete pode ter o poder para dizer: "Leve isso
para você e faça com ele o que quiser; depois, você me presta
conta."? Isso é brincadeira! Precisamos aprofundar nas investigações,
porque houve denúncia e existem documentos. Do mesmo jeito que
se deu uma ambulância, outras coisas poderão sair do Estado,
compradas com dinheiro público, por meio da autorização de um
Chefe de Gabinete. Isso deve ser averiguado.

A segunda decepção que eu tive com essa fala é a seguinte:
continua o grande Governador de Minas Gerais tendo soluções para
todos os problemas. Aborda a saúde como sempre fizeram os
politiqueiros: por meio da "ambulancioterapia", maneira de agradar os
pobres coitados das pequenas cidades. E com mais uma agravante:
sem critério para saber para qual Prefeito ou município essa
ambulância está sendo encaminhada. Digo isso como ex-Prefeito de
uma cidade do interior, como alguém que milita no interior. Tenho
formação na área, porque sou médico. Infelizmente, em cidades
pequenas, o Prefeito usa a ambulância como se ela fosse dele e só
permite que possa ser utilizada por seus eleitores. Isso ocorre em
muitas Prefeituras, não em todas. Normalmente, além de ser utilizada
como um bem particular do Prefeito para perseguir seus adversários,
muitas vezes é fonte de corrupção, é motivo para empregar mais um
motorista de que talvez não precisasse, assim como um amigo ou
cabo eleitoral, para subfaturar o gasto com combustível e com pneus.
Assim, a verba da saúde é usada para enriquecer os que tratam da
ambulância, veículo aproveitado para desovar doentes. O que a
cidade faz é simplesmente pegar o doente - em vez de ter
profissionais de saúde, medicamentos, exames complementares,
política de saneamento e de prevenção de doenças - e desová-lo para
uma cidade maior. Aí, ele vem para Belo Horizonte. Chega aqui, o
Prefeito é do PT. E, então, vem todo o "staff" dos adversários, que é
do Governador, dizendo que a saúde está uma lástima na Capital,
justamente porque o Governador ajuda a desovar os doentes aqui por
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meio das ambulâncias.

Essa é a gravidade da denúncia do Deputado Leonardo. Temos de
fazer alguma coisa quanto a isso.

Quero ressaltar o que li hoje nos jornais sobre uma política mais ou
menos semelhante. Muitos Prefeitos exigem verba do Governo
Federal a fim de comprar carros para transportar alunos. Agora o
Presidente Lula acabou com isso. Já não vai haver verba para compra
de automóveis: o recurso vai ser repassado "per capita". Esse repasse
é o correto, é indistinto. Vai passar para Prefeitos do PT, do PFL, do
PSDB, para os aliados do Lula, para seus adversários. Vai ser uma
coisa indistinta. Na verdade, com o recurso indo para o município,
através de um valor por habitante, o morador daquele município
poderá fiscalizar. E o que deveria fazer também o Governador do
Estado. Deveria deixar esse discurso de que é o Governador da ética,
da moralidade, das soluções até para os casos impossíveis,
continuando, no fundo, a praticar a política dos coronéis, do
clientelismo, aquela política em que só se discute com a base para ver
qual o melhor mecanismo de obter votos. Não está preocupado com o
que vai fazer; quer o poder. Como dizem os coronéis famosos: "Quero
o poder". O Aécio quer o poder, nem que para isso tenha de permitir
que o Chefe de Gabinete da Saúde comece a gastar dinheiro da
saúde e a autorizar que pessoas possam transitar com os automóveis
comprados com o dinheiro da sociedade, sem nenhuma fiscalização.
Sem nenhum critério vai repassar, para seus aliados, ambulâncias a
fim de serem usadas, no caso da maioria dos Prefeitos, como
automóvel de sua propriedade, para beneficiar aliados e perseguir
adversários seus. São automóveis comprados com o dinheiro de
todos, com combustível adquirido com o dinheiro de todos, com
motoristas pagos com o dinheiro de todos, mas as benesses são
apenas para uma meia dúzia. Está na hora de darmos um basta nisso.
Sejamos solidários com a denúncia do Deputado Leonardo e vamos a
fundo. Espero ter o apoio desta Casa porque essa é nossa finalidade.
Fomos eleitos para fiscalizar, e não para ficar fazendo gracinhas e
levando ambulâncias, muitas vezes sem saber para quem e sem
saber se vai cumprir seu papel. Esse é o papel do Deputado. Quero
parabenizar o Deputado Leonardo e dizer que tem a solidariedade da
Bancada do PT e do PCdoB para irmos a fundo nessa investigação e
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exigir uma administração transparente, correta, ética, a fim de que
a saúde de Minas Gerais seja tratada com o respeito que merece.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, podemos verificar, de

plano, a inexistência de quórum. Solicitaria então a V. Exa. que
encerrasse a reunião ou que procedesse à recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - Deputado Mauro Lobo, temos 19 Deputados
presentes, como V. Exa. pode verificar, mais sete Deputados em
Comissões, perfazendo um total de 26 Deputados, o que nos permite
a continuação dos trabalhos.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, vários Deputados
levantaram nesta tarde uma questão muito séria. Quero parabenizar
os Deputados André Quintão e Chico Simões, que fazem referência a
essa questão, que necessita de uma participação efetiva desta Casa.
Recentemente chegou ao nosso gabinete um comunicado do
Governador Aécio Neves dando conta de que estaria concedendo
ambulâncias para alguns municípios do Estado. Assustou-nos o
critério utilizado. Os Deputados da base de sustentação do Governo
estariam indicando as cidades que receberiam essas ambulâncias.
Estão pipocando denúncias nos gabinetes de que municípios
pequenos, talvez sem necessidade, receberam duas ou mais
ambulâncias. O que mais nos assustou foi a injustiça, pois o critério
não foi estabelecido de acordo com a necessidade, mas com a
indicação da base político-eleitoral dos Deputados. Ficamos
indignados com o desentendimento entre um Deputado Estadual e o
Prefeito de Araguari. O Deputado, que já tinha indicado a ambulância
para essa cidade, de repente voltou atrás. Ao buscar a ambulância na
Secretaria de Saúde, o motorista recebeu a notícia de que o Deputado
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havia solicitado que a cidade não fosse contemplada. A questão é
séria e deve ser aprofundada, pois há denúncias de irregularidades.

Grande parte dos recursos são provenientes do Governo Federal.
Há denúncias sobre o "kit" de esportes. A Secretaria de Esportes
distribuiu a vários Deputados, por indicação de Prefeitos e de
Diretores de escolas, 37 jogos de camisas e de bolas. O critério
estabelecido é o mesmo: são os Deputados que fazem a indicação.
Trata-se de verbas do Governo Federal, das quais o Governo
Estadual, por intermédio dos Secretários e dos Deputados, tenta
apropriar-se. 1-lá denúncias, vinculadas à Loteria Mineira e a outros
órgãos, relativas a cadeira de rodas.

Esse debate é muito importante. Nós, do Bloco PT-PCdoB,
analisaremos as denúncias. Solicitamos aos Prefeitos detentores de
informações acerca de denúncias envolvendo as ambulâncias que nos
procurem em nossos gabinetes. Essa situação não pode permanecer.
O Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, conhece a
importância da aplicação correta dos recursos destinados à saúde, o
que não vem acontecendo nos últimos anos, nem sequer neste
Governo. No que diz respeito à saúde, o Estado não cumpre a medida
constitucional. V. Exa. foi um dos que mais cobraram a correta
aplicação das verbas. Como disse o Deputado Chico Simões, em vez
de resolver a questão, utilizam-se ambulâncias para conduzir
pacientes a outros municípios, jogando o problema para debaixo do
tapete. Essa denúncia é grave, portanto devemos convocar o
Secretário da Saúde para prestar informações acerca dos critérios que
repudiamos, como o de distribuir ambulâncias de acordo com a base
eleitoral dos Deputados, e não de acordo com as necessidades e
carências dos municípios mineiros.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Por
considerar a fiscalização um dos fundamentos do Legislativo, ouvimos
e testemunhamos a manifestação de vários Deputados, entre eles o
Deputado Ricardo Duarte, Presidente da Comissão de Saúde, que
tomará as providências necessárias para que, por intermédio de
requerimentos e de ofícios, encaminhem-se os questionamentos ao
Governo Estadual. Informada pelo Governo quanto aos critérios
estabelecidos na distribuição de materiais e equipamentos às
Prefeituras, esta Casa, caso o mesmo procedimento ocorra em outras
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áreas, tomará a posição que convier, sob o ponto de vista do
cumprimento dos deveres fundamentais, entre eles o de fiscalizar as
ações do Poder Executivo.Tomaremos seguramente providências a
fim de que V. Exa. tenha todas as informações relativas às
distribuições das ambulâncias e de outros equipamentos. Diante
disso, tomaremos as medidas necessárias e pertinentes ao
cumprimento das nossas responsabilidades parlamentares.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao nobre Presidente.
Gostaria também de saber sobre as distinções. Como seriam os
critérios? Por que somente os Deputados da base de sustentação do
Governo?

Entendemos que é preciso ir fundo em relação ao escândalo das
ambulâncias no Estado de Minas Gerais.

A Deputada Maria Tereza Lara - O assunto da questão de ordem é
outro. Mas, confirmando o que V. Exa. disse, realmente queremos ter
informações, porque falou da tribuna um Deputado da base do
Governo que as Prefeituras do PT estão recebendo ambulâncias.
Queremos, então, a relação das Prefeituras, pois queremos que haja
justiça, e não privilégio. Então, que as Prefeituras do PT não sejam
privilegiadas nem tampouco excluídas. E preciso que haja um critério
para que todas recebam de acordo com a necessidade da cidade.

Sr. Presidente, companheiro Deputado Adelmo, o que, de fato,
pretendo nesta questão de ordem, neste dia de hoje, é parabenizar o
nosso Ministro da Casa Civil, José Dirceu, por seu aniversário.

Deixo registrado e digo para o povo de Minas Gerais, que nos vê
pela TV Assembléia, que ter o Zé Dirceu como Ministro da Casa Civil
nos honra muito, a nós, do PT. E num momento de crise, de
dificuldades, que conhecemos quem é quem. Sinto-me de cabeça
erguida neste partido, por ter esse Ministro à frente do País.

Ontem, no seu aniversário, quando parabenizado pelos
companheiros Prefeitos e Vereadores, pôde manifestar a sua
tranqüilidade, mesmo passando por momentos difíceis, mas, ao
mesmo tempo, sabe que pode dormir sossegado porque de forma
alguma tem culpa em qualquer outra situação que esteja aí sendo
propalada.

Lembro-me muito bem, e quero reafirmar aqui, de quando Maria do
Carmo foi Prefeita de Betim. Eu era Vereadora e Líder do Governo de

WWN



732
1994 a 1996. Em 1994, tivemos uma comissão processante
tentando cassar Maria do Carmo. Todas as averiguações
comprovaram que, realmente, não havia nenhum motivo para que isso
acontecesse, tanto que quem acabou com a comissão processante foi
o Ministério Público, pois havia votos políticos e manipulação política,
até mesmo externa ao município, com esse objetivo.

Então, vejo que, nacionalmente, o que está sendo orquestrado é a
mesma situação, em termos microscópicos, que vivenciamos em
Betim, ou seja, fatos isolados tentando desestabilizar o Governo. Todo
governo que quer realmente mudanças e está trabalhando nesse
rumo contraria privilégios. Então, é lógico que, num País desta
extensão, há erros que devam ser corrigidos, mas, com certeza
absoluta, sabemos que o Governo do Lula, sua equipe e o Ministro
José Dirceu são sérios.

Quero, então, mais uma vez parabenizar o Ministro José Dirceu,
nosso grande companheiro, que completou ontem 58 anos, pelo seu
aniversário.

Reproduzimos as palavras do Ministro durante o seu aniversário:
"Eu assumo a responsabilidade por todos os meus atos, por tudo que
fiz nesses trinta e tantos dias. Não parei de trabalhar um só dia. Parei
de trabalhar umas manhãs, porque tive de cuidar do inevitável, que
era enfrentar essa conjuntura política. Continuei trabalhando, mas não
fazendo aquilo que devia fazer, ser Chefe da Casa Civil". Falou isso
referindo-se ao caso específico da ação política dele, que também, na
minha avaliação, é o papel do Chefe da Casa Civil com relação à
situação que estamos vivendo.

O Ministro José Dirceu fez questão de dizer aos administradores que
todos que fazem parte do Governo continuarão administrando o País:
"Continuamos governando o Brasil e vamos levar o Brasil a um porto
seguro, porto da esperança. Não nos impressionemos com essa
retórica toda que está sendo feita, porque ela não corresponde à
realidade, à força que o País tem, à força política e social que nós
temos, à coesão do Governo, à determinação do Presidente e aos
objetivos que nós temos. Pode demorar mais ou menos tempo,
podemos cometer mais ou menos erros, mas nós vamos cumprir os
nossos compromissos com o Brasil, particularmente com o povo
brasileiro".
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Peço a Deus que abençoe o José Dirceu - sua vida, sua

trajetória, seu trabalho - e o Governo Federal, para que supere as
dificuldades que está enfrentando. Estão tentando desestabilizá-lo,
mas não conseguirão, porque tem projetos e compromissos. Além
disso, deseja atender aos anseios do povo brasileiro. Muito obrigada.

O Deputado Padre João - Em todo o País estão sendo realizadas
mobilizações pelo movimento dos atingidos por barragens. Na noite
passada, nesta Casa, foi realizada concentração de lideranças vindas
de vários municípios do Estado, que fizeram caminhada até o Palácio
da Liberdade.

O que estão reivindicando? Não são contra o desenvolvimento do
País, mas desejam que o progresso respeite o meio ambiente e,
principalmente, o ser humano. Todos os empreendimentos realizados
em Minas estão causando grandes transtornos. Inicialmente, era
analisado o impacto ambiental em prejuízo do social. Temos grandes
pendências em lrapé, Itueta, Resplendor, Aimorés e Santa Cruz do
Escalvado, na Usina Hidrelétrica de Candonga. O consórcio
responsável por esse empreendimento não está cumprindo o plano de
assistência social.

A Deputada Maria José Haueisen e eu elaboramos um projeto de lei,
que foi vetado em sua essência pelo Governador. Já conversei com o
Deputado Alberto Pinto Coelho para encontrarmos a melhor forma de
derrubar o veto. A justificativa do Governador está equivocada, pois
aquele projeto de lei tem como objetivo evitar o conflito: "A razão do
veto deve-se ao fato de que as modificações propostas não trazem
contribuições ao texto original. Pelo contrário, trazem dúvidas quanto
à interpretação e deixam margem para futuros conflitos".

A reivindicação do movimento em Minas, nessa mobilização
nacional, é a derrubada do veto e o cumprimento do plano de
assistência social em cada localidade. Há um ano, levei ao
conhecimento do Desembargador Lúcio Urbano denúncia sobre o
desaparecimento do Sr. João Caetano no canteiro de obras da Usina
Hidrelétrica de Candonga, empreendimento executado pela Vale do
Rio Doce e pela ALCAN. Até hoje não recebi qualquer comunicado
com relação a esse fato. Existem problemas relacionados às casas
em Nova Soberbo, para onde serão transferidas as famílias. O
relatório da FEAM considerou as construções irregulares,
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determinando que o consórcio derrubasse mais de 20 casas.
Apesar de novas, as residências não ofereciam condições de moradia.
Então denunciamos esses tipos de irregularidade, unindo a nossa voz
à de milhares e milhares de atingidos pelas barragens. Pedimos a
atenção dos nobres colegas desta Casa, sobretudo quanto a esse
veto, que, certamente, resolverá, amenizará e prevenirá os conflitos.
Na verdade, a razão ali está equivocada. Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, hoje, pela manhã, juntamente com o Deputado Padre
João, estive na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio da
Liberdade. Lá se concentravam vários representantes atingidos por
construção de barragens, solicitando ser atendidos pelo Governador.
Aliás, no ano passado, fomos a Coronel Murta, um local onde há a
ameaça de se construir uma barragem.

De manhã, tivemos a oportunidade de conversar com alguns
atingidos pela Barragem Fumaça. Não entendemos como vivem
nessa situação. Devemos ter bom-senso, pois a questão é de
humanidade e de caridade fraterna. Como deixar as pessoas que se
encontram bem na sua terra natal, produzindo pouco, mas
sobrevivendo, nessa situação? Como se realiza um projeto que retira
as famílias do local e as leva para outro, a fim de construir uma
barragem? Deixam-nas praticamente sem nada. O testemunho deles
mostra que pagaram parte da indenização a alguns poucos. As casas
que deveriam ter sido construídas não o foram. Eles reconhecem que
receberam uma terra boa, mas não têm condições de trabalhar. Não
houve financiamento para que plantassem.

Portanto, as famílias ficam relegadas enquanto as empresas
responsáveis pela construção não cumprem o acordo firmado. Isso é
lamentável. Dessa maneira, ficamos contrários até a novas
construções. E claro que elas são importantes e necessárias em
alguns casos em que se prove realmente o custo-benefício, com um
licenciamento legítimo, bem-feito. Porém, somos contra deixar
pessoas abandonadas e mais de mil famílias sem os seus direitos
assegurados.

Sr. Presidente, aproveito também para falar sobre as águas
minerais. O Circuito das Aguas do nosso Estado, que é de uma
riqueza tão grande, está ameaçado. Na semana passada, soubemos
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que o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -,
responsável pela questão das águas minerais, editaria, publicaria uma
portaria de 1997 que, de acordo com o Código das Aguas e a
Constituição, proíbe a desmineralização de águas minerais. Essa
portaria não foi publicada devido à ação do Ministério Público e a
pedido de ambíentalistas, das ONGs, do Sul de Minas, de Deputados
Federais e Estaduais.

Essa portaria seria para autorizar a desmineralização parcial. Aliás,
o termo que utilizam é "parcial". A Constituição proíbe a mudança de
característica da água mineral. O valor biológico e terapêutico das
águas minerais já foi comprovado. Há vários exemplos na história.
Hoje o Deputado Doutor Ronaldo nos contava que, na Grécia antiga,
os soldados colocavam suas espadas de ferro dentro da água durante
a noite, para, no outro dia, beberem a água enriquecida com ferro, a
fim de obterem mais força e coragem e para que a anemia não os
atacasse. Hoje as pessoas ainda fazem tratamentos nas estâncias
hidrominerais. Portanto, estamos preocupados com essa questão e,
na próxima semana, faremos uma audiência pública na Comissão de
Meio Ambiente para tratar da defesa das águas minerais, riqueza de
nosso povo, especialmente do Circuito das Aguas. Em defesa da vida,
pelas águas!

O Deputado Rogério Correia - Aproveito a oportunidade para fazer
um convite ao conjunto dos Deputados Estaduais, não apenas
àqueles que apóiam o Governo Lula. O Presidente virá a Belo
Horizonte para anunciar várias notícias positivas, que temos chamado
de agenda positiva. Diferentemente do que setores da Oposição
tentam mostrar à sociedade, o Governo não está paralisado nem em
meio a uma crise que o impossibilita de fazer com que o País avance.

Amanhã, no Palácio da Liberdade, com a presença do Governador
Aécio Neves, serão anunciadas obras de convênio para os aeroportos
de Confins e da Pampulha, não apenas de ampliação, mas também
obras viárias de melhoria do acesso pelas Avenidas Antônio Carlos e
Cristiano Machado. São obras que a cidade reclama há muito tempo,
mas não tiveram a atenção do Presidente anterior. Esse convênio
será anunciado e assinado amanhã.

Depois, no Palácio das Artes, o Presidente entregará o cartão
número 50 mil do Bolsa-Família. Belo Horizonte já possui 50 mil
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famílias beneficiadas, sendo 40 mil pelo Governo Federal e 10 mil
complementadas pela Prefeitura por meio do Bolsa-Escola, cujo
projeto foi de minha autoria. Até o meio do ano, já haverá 4.500.000
famílias, e 11 milhões até o final do Governo Lula, somando o maior
programa social do mundo. O Governo está dando um passo
importante, e o Presidente Lula escolheu Belo Horizonte para a
entrega dessa carteira.

Posteriormente, combateremos a fome, embora nem todos os
Deputados gostem. O Presidente assinará um convênio com a Coca-
Cola, no mercado da Lagoinha. A empresa providenciará 300
refeições diárias a F1$1,00 cada, e haverá um restaurante desse em
cada Capital dos 27 Estados e no Distrito Federal.

Na sexta-feira, ele visitará a FIAT, onde esse programa de incentivo
à indústria será exposto.

Ontem, o Presidente Lula anunciou aos Prefeitos a verba de
R$400.000.000,00 destinada ao transporte escolar. Vimos a crise do
transporte escolar, e o Presidente fez o anúncio dessa verba
destinada ao transporte escolar e educação de jovens e adultos.
Portanto, é o Governo demonstrando que encara como prioridade a
questão social. Convido, então, os Deputados presentes a
acompanharem a visita do Presidente Lula ao nosso Estado, o que
muito nos honra, pois já demonstrou que o Brasil é, de fato, um País
viável, visto que, no primeiro ano de seu Governo conseguiu combater
o caos social que estava à vista, herança maldita do Governo
Fernando Henrique. O Governo segurou as rédeas da economia,
garantiu a estabilidade e, agora, inicia o processo de crescimento
econômico. Não sei se os Deputados viram, mas já há notícias muito
boas sobre o crescimento econômico, tanto na indústria paulista
quanto na mineira. O Brasil vai, pois, retomar o processo de
desenvolvimento econômico, sem inflação, o que possibilitará a queda
de juros. O Governo avançará rumo a dias melhores para o País.

Como já fizeram outros, também lamento a distribuição de
ambulâncias. Isso é coisa do passado. Uma vez, o Governador
Eduardo Azeredo fez isso, mas pegou muito mal. Um monte de
ambulâncias se encontrava na Praça da Liberdade, indo para o
interior, com o intuito de demonstrar força política. Todavia, essa não
é uma forma de se fazer política. Infelizmente, o Governador Aécio
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Neves fez renascer esse critério. Porém, espero que ele volte
atrás.

Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar, não há quórum para
dar continuação à reunião. Portanto, peço o encerramento de plano,
visto que há apenas dois Deputados rias comissões, e não inteiramos
aqui 26 Deputados.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Ronaldo) - (- Faz a chamada.)
Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados que,

somados aos cinco em comissões, perfazem o total de 27
parlamentares, número suficiente para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - E só para dizer que não há apenas

quatro Deputados nas comissões. Há, na verdade, oito Deputados.
Falo isso só para V. Exa. não confirmar quatro. Está errado o painel
ou alguém deixou de marcar. Caso V. Exa. me permita, irei às
comissões para confirmar. Perfeito, Sr. Presidente?

• Sr. Presidente - Perfeito.
• Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Informo às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados

e, de modo especial, ao Deputado Alberto Bejani, que a Presidência,
para efeito de contagem dos Deputados, leva em consideração as
informações feitas através da chamada por um Deputado presente na
Mesa e os demais Deputados que estiverem em comissão têm
registrada sua presença. Algum Deputado que não tenha adentrado o
Plenário, ou não tiver registrada sua presença em comissão, a
Presidência não poderá levar em consideração, mesmo que
eventualmente ele esteja presente em algum lugar nesta Assembléia.

O Deputado Alberto Bejani - Agradeço a V. Exa. pelo
esclarecimento. Estamos ainda engatinhando na Casa, com pouco
mais de cinco anos como parlamentar. Vamos aprendendo através de
informações valiosas como a de V. Exa. Não escondo de ninguém que
sou um eterno admirador do seu trabalho parlamentar e de sua
seriedade. Durante este tempo em que estou aqui venho buscando
aprender muitas coisas com V. Exa. Muito obrigado.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n°
1.363/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, ao Projeto
de Lei n° 24/2003, do Deputado Durval Angelo, por guardarem
semelhança.

Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Adelmo Carneiro Leão, 20-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 6712004, do Deputado Ivair Nogueira e outros, que
altera o art. 53 da Constituição do Estado, reduzindo o recesso
parlamentar. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Antônio Carlos
Andrada e Ermano Batista; suplentes - Deputados Carlos Pimenta e
Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Chico
Simões; suplente - Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo -
Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado
Adalclever Lopes. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
69/2004, do Deputado Ricardo Duarte e outros, que acrescenta
parágrafo único ao inciso XVI do art. 198 da Constituição do Estado,
garantindo atendimento prioritário nos diversos níveis de serviços no
SUS-MG ao aluno regularmente matriculado na rede pública de
ensino. Pelo BPSP: efetivos - Deputado Fahim Sawan e Deputada
Ana Maria Resende; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Mauro Lobo; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Ricardo
Duarte; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Doutor
Viana; pelo PP: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado
Gil Pereira. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
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Requerimentos nos 2.521 a 2.523/2004, da Comissão do Trabalho,
2.524/2004, da Comissão de Segurança Pública, e 2.52512004, da
Comissão de Saúde. 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

hoje apresentada pelo Deputado Miguel Martini - informando sua
indicação para Líder da Maioria (Ciente. Publique-se. Cópias às
Comissões e às Lideranças.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Neider
Moreira solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1 0 , transferi-Ia ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 40
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos da galeria

e da TV Assembléia, havia feito minha inscrição no início dos
trabalhos desta tarde para trazer uma reflexão muito importante,
buscando os ensinamentos e o posicionamento do Vice-Presidente da
República José Alencar, que enaltece a necessidade indispensável da
figura do contador público, conforme audiência realizada semana
passada na comissão de Administração Pública, atendendo a nosso
requerimento.

Mas, senhoras e senhores parlamentares, sou obrigado, com mais
de 50 anos de vida, 32 de atividade profissional, 5 anos ocupando
esse parlamento, a dar-lhes uma satisfação. Meus caríssimos colegas
parlamentares, de cuja amizade filial e respeitosa privo, há alguns
minutos, ocupando esta tribuna, o Deputado Leonardo Moreira,
durante o seu discurso, não teve a hombridade e a dignidade de citar
o meu nome em seu pronunciamento. Muito embora interpelado pelo
Deputado Chico Simões, fez desta tribuna fortes e sérias acusações à
minha vida e ao meu passado.

Vou buscar as lições de Jânio Quadros, que, quando criticavam o
seu comportamento, afirmava textualmente em seus discursos: "O que
vem de baixo não me atinge".

Em homenagem às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados, ao povo
de Minas Gerais, aos meus assessores, particularmente à minha
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família e à minha querida Ouro Fino, venho a esta tribuna para dar
explicações, motivado pelas infundadas acusações, pelo
inconformismo de quem, talvez, não conheça o princípio ético de
buscar ações efetivas para beneficiar nossas cidades.

O ilustre parlamentar iniciou informando que o par desta Casa
cometeu um furto, apropriando-se de uma ambulância, da qual nem
sequer tinha conhecimento. Havia contatos com o Prefeito para
transferir e transportar a ambulância até Ouro Fino, minha terra natal.
Com a razão da minha consciência, explicarei o que realmente
ocorreu. Quando o Governador Aécio Neves e o Secretário da Saúde
tiveram a feliz iniciativa de distribuir ambulâncias aos municípios
mineiros, fiz questão absoluta de indicar minha terra natal, Ouro Fino,
e Inconfidentes, uma cidade próxima, para serem contempladas com
duas ambulâncias. Sabendo que inúmeros municípios são
merecedores, indicamos esses dois por sua premente necessidade. A
indicação obedeceu a todos os procedimentos legais.

Conheço minha terra, onde tenho família e residência. Estou
intimamente ligado aos problemas da cidade; assim, conheço sua
necessidade de ter uma ambulância, de ter um meio de transporte
servindo à saúde. Preocupado em salvar vidas, em dar o atendimento
necessário à população carente, fui ao Secretário da Saúde e solicitei
a antecipação da entrega da ambulância para antes do dia 16, ou
seja, por cinco dias. Esta é uma gestão política que cabe aos
parlamentares: conhecer a realidade da população e defender suas
cidades. Recebi, sim, senhores, esse veículo por determinação do
próprio Secretário da Saúde ao seu Chefe de Gabinete. No mesmo
momento, a ambulância foi levada a Ouro Fino para ser entregue ao
Prefeito Municipal, à população carente. Fizemos isso com muita
honra e orgulho, proporcionando atendimento aos mais carentes de
Ouro Fino.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Nesta oportunidade,
quero solidarizar-me com V. Exa., não pelo discurso que, mais uma
vez, faz com brilhantismo, mas pelo tanto que o conheço, assim como
ao Governador Aécio Neves. Quando o Governador escolheu V. Exa.
para destinar a Ouro Fino a ambulância, o fez distinguindo um filho da
terra e, ao mesmo tempo, distinguindo um dos mais honrados
Deputados que esta Casa possui. Nada melhor que distinguir um filho
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da terra. V. Exa. cresceu, andou pelas ruas de Ouro Fino desde os
seus primeiros passos e, agora, caminha a passos brilhantes na
carreira legislativa. V. Exa. honra sobremaneira a sua terra e esta
Casa. Quando o Governador Aécio Neves, por meio de V. Exa.,
homenageou aquela cidade com uma magnífica ambulância,
homenageou o trabalho competente, honrado, permanente e
gratificante em defesa de Ouro Fino e do povo de Minas Gerais,
conforme V. Exa. permanentemente faz. Parabenizo o Governador por
destinar, por seu intermédio, essa ambulância a Ouro Fino.
Parabenizo também V. Exa. e quero dizer-lhe que não se sinta
atingido. Ao contrário, quando essa ambulância estiver rodando em
Ouro Fino, salvando vidas, aliviando dores, V. Exa. certamente sentir-
se-á recompensado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, ilustre Deputado
Bonifácio Mourão, pela sua confortante ponderação. Continuarei e
pedirei a todos que acompanhem o meu raciocínio. Levamos, sim, a
ambulância, que o nosso motorista transportou à minha terra natal,
Ouro Fino. Fizemos questão absoluta de que, antes mesmo de sua
efetiva entrega, o veículo fosse abençoado pelo Padre Donizete, a
quem liguei deste Plenário, para que pudesse ser abençoado em sua
trajetória, nas estradas difíceis que já está percorrendo.

Acontece, porém, Deputados e Deputadas, que na minha terra natal
tenho divergência política com o atual Prefeito. Por diversas e
reiteradas vezes, fizemos comunicação, pedindo envio de documentos
para, com certeza, encaminhar recursos, conforme já temos feito em
várias reformas de escolas e de órgãos públicos da minha cidade.
Sabedor de que poderia enfrentar problema com o Prefeito, solicitei o
posicionamento do Ministério Público, para que fizesse chegar às
mãos do Prefeito o veículo. Poderia, Deputados Bonifácio Mourão e
Laudelino Augusto, fazer daquele momento um palanque eleitoral,
mas preferi, por meio das vias corretas, fazer com que o próprio
Ministério Público recebesse o veículo e o entregasse ao Prefeito de
Ouro Fino. Faço questão de ler a correspondência encaminhada ao
Ministério Público: 'Encaminho a V. Exa. o veículo liberado por esse
Governo, solicitando que faça entrega ao Sr. Prefeito Municipal de
Ouro Fino". Solicitamos ainda, com a colaboração dos Vereadores e,
particularmente, do Presidente da Câmara, que fossem entregues as
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chaves e os documentos do veículo ao Prefeito da minha querida
terra natal.

Isso ocorreu no gabinete do Prefeito, que fez questão de dar essa
declaração, publicada pela imprensa. Independente de divergências
políticas, qualquer parlamentar que quiser destinar recursos ou
materiais a Ouro Fino será bem recebido pela população, afirmou
José Américo Butti. O Prefeito fez questão de assinar o recebimento
do veículo, indicado por nós e liberado pelo Governador e pelo
Secretário da Saúde. Todas as formalidades foram cumpridas
religiosamente.

Não posso permitir nenhuma desconfiança e nenhuma afronta à
minha dignidade, embora o acusador não tenha dito o meu nome. Fiz
isso em defesa dos interesses da minha cidade. Não cometi crime
algum, muito menos o de furto ou de apropriação indébita, conforme
manifesta o denunciante. Como parlamentar, tenho responsabilidade
com o povo mineiro.

Entregamos o veículo, Deputado Bonifácio Mourão, que já tem
prestado relevantes serviços à população que necessita de transporte
para Jacutinga, Campinas e Pouso Alegre. Pergunto a V. Exa.: que
crime cometi ao diligenciar, junto ao Governo, a liberação de uma
ambulância para minha cidade? Faço esse desafio a qualquer um dos
senhores, para que me dê a capitulação. Enfrentarei o Ministério
Público e o que for necessário junto à delegacia de polícia, contra
todas as representações do Deputado que pretende massacrar-me.

Se ele for a Ouro Fino, verá que a ambulância está trabalhando para
a comunidade, para a saúde. Não posso permitir denúncias
sorrateiras e covardes. Responderei com prazer o que for de direito,
embora o Deputado não tenha tido a dignidade, a hombridade de dizer
o meu nome. Farei isso não somente por Ouro Fino, como também
pelas cidades que necessitarem do meu apoio e do meu trabalho.
Para melhorar os recursos, serei um soldado do povo mineiro.

A população de Ouro Fino está estarrecida. Recebi várias ligações.
Pergunta-se: até para levar o benefício para a cidade, o Deputado
será processado? Responderá a uma representação? Estou com a
cabeça e o coração tranqüilos, pois fiz esse gesto, e não poderia ser
de outra forma, com o agradecimento do Prefeito, que disse que
estava usando o próprio carro do gabinete para transportar doentes.
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E ele já fez novos agradecimentos, já foi para a rádio. A Câmara

esteve conosco.
E agora, senhores parlamentares? Ouvimos uma afronta ao

Legislativo, à minha pessoa. Insinuou me representar no Ministério
Público. Digo ao denunciante que dois Vereadores me ligaram neste
momento para dizer que, na próxima semana, ele irá receber o título
de "persona non grata" em minha terra natal. Não é por aí que se faz
política. Não se pode usar a tribuna de forma sorrateira e, de forma
covarde, não dizer o nome do Deputado.

Fiz e farei novamente, pois fui devidamente autorizado. Não peguei
nada de ninguém. Tenho minha advocacia criminal espelhada na do
meu pai e na do meu tio. Durante os 32 anos de minha vida
profissional, jamais tive um senão. E não será um gesto que fiz em
favor do meu povo que me fará curvar.

Peço licença as senhores para manifestar esta emoção contida
dentro de meu coração. Estava ausente quando ele insinuou sobre o
meu nome e agora dou uma satisfação.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, há mais de cinco anos conhecemos seu trabalho nesta Casa, e
posso testemunhar que V. Exa. tem agido com dignidade. V. Exa. tem
sido um dos Deputados mais operosos desta Casa e, sem dúvida
nenhuma, dignifica este Legislativo.

Iniciando com essas palavras de solidariedade a V. Exa., gostaria de
fazer um comentário sobre essa distribuição de ambulâncias que
tantos criticam. Lembro-me de que, no início do Governo passado, o
então Secretário de Administração dizia da tribuna que iria mandar
recolher todas as ambulâncias distribuídas no Governo anterior. Fiz-
lhe a seguinte pergunta: o senhor não correrá o risco de ser
responsabilizado pela morte de milhares de mineiros, que não
receberam assistência a tempo? A partir daí, o assunto foi esquecido.
Obviamente ele percebeu que faria algo que não se justificaria de
forma alguma.

Lamentamos apenas a falta de recursos do Estado, que não pode
distribuir várias ambulâncias para cada município. Vemos a situação
de pobreza e a escassez de recursos dos municípios, cujas
ambulâncias são do Governo Eduardo Azeredo. Ficamos quatro anos
sem dar esse apoio e agora, quando começamos, vem essa crítica.
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Ora, parecem desconhecer nossa realidade. Os municípios que

receberam a ambulância estão satisfeitíssimos, o que causa certo
problema, muitas vezes, nos municípios vizinhos que não receberam.
Esperamos que, com o crescimento dos recursos do Estado, todos
sejam atendidos.

Isso é tão importante que vemos nos jornais hoje que o Governo
Federal vai investir uma soma expressiva para comprar cerca de
1.400 ambulâncias e distribuí-Ias para diversos municípios brasileiros.
Quisera fosse mais de 5 mil, uma para cada município.

E digo mais, Deputado. Eu também entreguei uma ambulância a
minha terra. Informo a V. Exa. que, por uma questão de vinte e
poucos votos, não fui nem o mais votado. E digo mais ainda. O
Prefeito também não me apoiou, mas recebeu essa ambulância com a
maior alegria. O Prefeito de Bom Jesus do Galho, Pe. Aníbal Borges,
do PT, hoje diz que essa ambulância tem prestado relevantes
serviços. Uma ambulância não serve para fazer política, mas para
atender a pacientes e a pessoas que precisam de socorro de
urgência. Ao invés de criticarmos essa distribuição, deveríamos
aplaudi-ia e verificar se é possível a sua ampliação, para que todos os
municípios possam ser beneficiados.

Deputado, essa crítica é totalmente sem sentido e significa
desconhecer a realidade do nosso Estado e da maioria dos nossos
municípios, que não têm como dispor de R$70.000,00 para comprar
uma ambulância. Obviamente, sabemos que, apesar do esforço, a
regionalização do atendimento à saúde ainda está longe. Que sejam
bem-vindas as ambulâncias, porque, como disse há quatro anos,
ajudarão a salvar milhares de mineiros que, sem elas, estariam
condenados. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Ratifico a V. Exa. que, embora
haja divergências com o Prefeito da minha terra natal, este, em
reiteradas oportunidades, pela imprensa falada e escrita, manifestou o
seu contentamento em receber a ambulância. Pela Internet, pela
radiodifusora Ouro Fino e pelos seus pronunciamentos, podemos
constatar que ficou feliz Ouro Fino ao receber a ambulância já
entregue.

Ressalto não somente a nossa satisfação como também a do povo
de Ouro Fino. Caso outro Deputado tenha feito alguma indicação para



745
Ouro Fino, antecipadamente agradeço em nome da população
carente e do povo da cidade, porque todos os recursos que os
Deputados puderem encaminhar a cada município, particularmente a
Ouro Fino, serão muito bem recebidos.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Tenho amizade por V. Exa.
e sou um grande admirador do seu trabalho já há seis anos nesta
Casa. Tenho também uma grande amizade pelo Deputado Leonardo
Moreira, que, por coincidência, é praticamente da nossa região da
Zona da Mata. Embora não seja o dono da verdade, acredito que esse
caso seja tão pequeno que poderia ser resolvido de maneira mais
adequada, em volta de uma mesa, com os dois presentes, para
esclarecerem uma situação que traz benefício para o Município de
Ouro Fino.

Não compensa manter essa posição em Plenário, por ambas as
partes, porque causará um desgaste. Não desejamos que isso
aconteça, por se tratar de duas pessoas amigas nesta Casa. Aqui há
posições partidárias, mas, quando o fato diz respeito ao ser humano,
somos todos amigos. Desejamos sempre o bem do próximo, sejamos
do PT, sejamos do PSDB, sejamos do PMDB. Isso não importa. Essa
vida é tão curta! Temos de aproveitar ao máximo cada segundo.
Assim, viveremos com o coração mais aberto e com as mãos seguras
em Deus. Devemos caminhar por esse caminho.

Ratifico a minha posição. Sou um grande admirador de V. Exa.,
homem equilibradíssimo, que já demonstrou ser um amigo. Tenho
também uma grande admiração pelo Deputado Leonardo Moreira e
pelo seu pai, Edmar Moreira, embora estejamos em caminhos
diferentes, politicamente falando, em nossa cidade. Não será por isso
que deixarei de divulgar a simpatia que nutro pela família Moreira.

Com sinceridade, gostaria de que tanto o meu nobre amigo,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - permita-me chamá-lo assim -, que
tanto tem a nos ensinar nesta Casa, quanto o meu nobre amigo
Deputado Leonardo Moreira encerrassem essa discussão e se
reunissem no Salão Vermelho ou no gabinete para discutir. Creio que
isso seria o início de uma amizade mais fortalecida.

Quem está ganhando com tudo isso é o Município de Ouro Fino e a
sua população carente. Se essa fosse uma briga por idéias, nós a
aceitaríamos, mas uma discussão que envolve ambulância é motivo
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pequeno, pelo tamanho da sabedoria de V. Exa. e do Deputado
Leonardo Moreira. Neste momento, vocês deveriam agradecer a Deus
por terem duas ambulâncias atendendo a apenas um município ou
uma ambulância neste parlamento atendendo a pessoas carentes.
Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro. Se eu disse alguma coisa que
não devia, peço-lhe desculpas. Pode ter a certeza de que falo de
coração para um amigo que considero muito e admiro, que é V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Bejani, fiz questão de
usar esta tribuna antes que os senhores tomassem conhecimento da
comunicação que o Deputado prometeu encaminhar a todos. Na
minha honorabilidade, na minha vida parlamentar, pela feliz
convivência que sempre tive com todos, sinto-me na obrigação de dar
essa satisfação, para que não pairem dúvidas, conforme a brilhante
interpelação do Deputado Chico Simões, que pediu que, no mínimo,
declinasse o nome do Deputado. Então coloco-me aqui, Deputado
Chico Simões. Fui eu, tranqüilo e sereno, quem o fez, como dever
parlamentar, como dever de ação, dever do meu povo, acima de tudo,
buscando uma saúde mais digna para a minha terra. Não cometi, em
nenhum momento, qualquer delito ou crime. Tive, sim, a grande
responsabilidade e o grande dever de transmitir à população de Ouro
Fino o presente do nosso Governador. O termo encontra-se
devidamente assinado pelo próprio Prefeito da cidade, com
testemunhas. O ato está perfeito, acabado e formalizado. O
documento está na Secretaria da Saúde. Digo mais: homenageou o
próprio Governador e o próprio Secretário, ao receber a preciosa
ambulância para a nossa terra natal. Palavras do Prefeito, com quem
temos rivalidade política, mas que recebeu o veículo com
agradecimentos em nome do povo de Ouro Fino.

Solicitamos as notas taquigráficas desta reunião. Certamente,
investigaremos muito essa questão, porque foi falado que houve
denúncia do Prefeito. Então, se ele está denunciando, alguma coisa
está errada, muito embora já tenha assinado o documento, já tenha
recebido a ambulância e ela esteja sendo usada no município.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - Agradeço V. Exa. pelo
aparte e deixo registrada a nossa solidariedade. Não é bom
questionar a integridade de uma pessoa que, além de Deputado, é um
pai de família, um profissional e um cidadão honrado; nenhum de nós
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gostaria que isso acontecesse conosco. Pelo que conhecemos de
V. Exa. e de grande parte dos Deputados que compõe esta
Assembléia, sabemos que são pessoas de bem. Prova de que esta
Casa tem o mais alto conceito de V. Exa. é que o senhor preside a
Comissão de Ética. Primeiramente, faço esse registro, mas gostaria
também, de maneira fraterna e ética, de dizer que o acontecido de
hoje retrata um sistema viciado.

Essa é a grande discussão que temos de fazer. Quero deixar meu
abraço para Ouro Fino, tenho a certeza de que essa cidade precisa.
Se dissesse o contrário, seria um ato de leviandade, uma vez que não
conheço a cidade que é tão bem representada por V. Exa. Mas será
que não existem outras cidades que também precisam? Temos que
colocar o Poder Legislativo para cumprir seu papel e colocar o
Executivo para discutir com o conjunto do povo mineiro como o
recurso mineiro deve ser aplicado. Foram distribuídas ambulâncias.
Deveria ser usado um critério de necessidade para a distribuição
dessas ambulâncias, e não o critério de quem representa a cidade.
Isso pode até ter importância, mas a importância maior é a
necessidade de quem vai receber. Não podemos, de maneira
absoluta, passar para a sociedade que isso é um presente do
Governador, porque, presente, dou com meu dinheiro, e o Governador
comprou com o dinheiro de todos, não está dando presente para
ninguém. Essa é a reflexão que eu gostaria que todos fizessem neste
momento.

Para encerrar, quero dar um exemplo. Li hoje que o Governo Lula já
não vai fazer convênios para Prefeituras comprarem veículos para o
transporte de alunos. Vai passar uma quantia "per capita" para todos
os municípios do Brasil, justamente para não existir uma influência
pessoal de quem representa, para não ocorrer que a cidade A tenha
recursos para comprar um ônibus e a cidade B não os tenha.

Gostaria que o Governador de Minas Gerais, que, tenho certeza,
ficará sabendo deste debate, uma vez que está ocorrendo na sua
base, que é um Governador moderno, jovem, de reforma
administrativa, de choque de gestão, deixasse de praticar essa política
de 20 anos atrás. Vamos universalizar, vamos democratizar para que
os recursos sejam destinados a quem mais precisa, sem levar em
consideração tão-somente aquela cidade que teve a sorte de ter um
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Deputado. Quero deixar bem claro que somos 16 Deputados da
Oposição. Não nos foi dado nem o direito de discutir. Não estamos
reclamando, mas, em Minas Gerais, infelizmente, ainda se pratica a
política de algumas dezenas de anos atrás. Que isso sirva de exemplo
para que ele possa discutir qual é a maneira isenta, impessoal e
democrática de se aplicar recurso público, levando em consideração
essencialmente a necessidade de quem está recebendo aquele
recurso.

Quero encerrar sendo solidário com V. Exa., dando testemunho do
seu trabalho, da sua honradez, de tudo de bom que um Deputado
pode ter.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Chico
Simões. Tenha a certeza absoluta de que com o Governador Aécio
Neves e seus Secretários iremos caminhar, no momento certo e com
muita transparência, dentro dos nossos municípios. São essas nossas
ponderações, para que V. Exas. tenham em mente a posição e a
atuação deste parlamentar neste episódio hoje deflagrado. Toda Ouro
Fino me assiste neste momento, e talvez pague um ônus que jamais
caberia a mim. Mas assumo esse compromisso, essa
responsabilidade de levar uma ambulância para o meu povo de Ouro
Fino. Que venha a segunda! Ouro Fino agradece. Não teremos uma,
mas duas ambulâncias, na certeza de melhor atender à saúde da
minha terra. São essas nossas ponderações, na certeza de
continuarmos vigilantes sempre em defesa do povo da nossa região.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, há pouco,
apesar de não estar no Plenário, ouvi, pelo sistema de som da Casa,
V. Exa. recomendar à Comissão de Saúde o encaminhamento à
secretaria de pedidos de informação acerca da entrega de
ambulâncias pelo Governo Estadual a alguns municípios do interior de
Minas.

Portanto, solicito à Comissão de Saúde encaminhamento de pedido
de informação ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde. O jornal
"Estado de Minas" publicou a seguinte matéria. (- Lê:)

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem um pacote
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de medidas para atender aos municípios: a distribuição de 1.480
ambulâncias, num custo de R$300.000.000,00, e o programa nacional
de saúde bucal, com previsão de outros R$300.000.000,00 em
recursos federais para tratamento dentário no SUS, até o final do
ano."

Seria importante também que soubéssemos os critérios que o
Governo Federal utilizará na distribuição dessas ambulâncias e
desses recursos para saúde bucal, para saber se Minas Gerais está
sendo aquinhoada com isso e quais são os critérios a serem utilizados
em Minas para os municípios que, porventura, possam ser
beneficiados por esse anúncio presidencial.

Era apenas esse apelo que gostaria de fazer, a fim de que a
Presidência, no mesmo sentido, encaminhasse à Secretaria e à
Comissão de Saúde da Casa a mesma solicitação, para
esclarecimento geral, mesmo porque poderá haver, no programa do
Estado, algumas coincidências. Alguns municípios que o Governo
Federal priorizará para receber ambulâncias poderão estar também
dentro dos critérios priorizados pelo Estado, havendo, assim,
coincidências de objetivos. Isso é para clarear essa ação
governamental de Minas Gerais. Era essa a nossa solicitação.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Carlos Andrada, apenas uma
pequena retificação, pois dei uma informação ao Deputado Weliton
Prado. Considerando o nosso dever constitucional de fiscalizar,
entendia, até mesmo pelas informações do Deputado e ex-Presidente
da Comissão de Saúde, que a Comissão tomaria as providências para
ter as informações necessárias relativas à distribuição de ambulâncias
e que outras comissões pudessem tratar de assuntos pertinentes a
cada uma delas em relação a outras ações governamentais.

Acato a sua orientação, não só recomendando à Comissão de
Saúde, mas à Bancada do PT, como partido hegemônico na condução
dos destinos do País, a fim de que V. Exa. e o povo de Minas possam
ter o inteiro teor das decisões do Presidente da República na
distribuição de recursos não só para Minas Gerais, mas também para
todo o Brasil.

E muito pertinente a sua consideração. O que queremos é que essa
distribuição seja feita de maneira criteriosa. Mesmo estabelecendo os
critérios mais objetivos e transparentes, que ela não se faça de
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maneira a repetir determinadas ações em relação a um
determinado município em detrimento de outros que, eventualmente,
possam não estar recebendo esses recursos.

Tenho sempre debatido que, em nossa República, ainda
malconstruída, pouco construída...

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Em construção.
O Sr. Presidente - ...em construção, o trabalho sintonizado dos

diferentes níveis do poder público, municípios, Estados e União, é
fundamental, exatamente para que a população seja mais bem
atendida.

Agradeço a sua sugestão. Não só V. Exa., mas também todos os
Deputados e Deputadas desta Assembléia, terá a oportunidade de
saber os critérios, os recursos, onde, para quem foram distribuídos e
que benefícios trarão, em cada um dos municípios e em cada uma
das comunidades do nosso grande território brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Eu é que agradeço, Sr.
Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a conversa está muito
boa, mas sinto-me na obrigação, mais uma vez, de retornar ao
microfone para uma questão de ordem. Já são 16h55min. A 21 Parte
da Ordem do Dia, necessariamente, tem que ocorrer às 15h15min.
Com os 15 minutos, que é normal do atraso, deveria ocorrer às
15h30min. Então, já passamos muito desse horário. Solicito, portanto,
a V. Exa. que entremos na 2 a Fase da Ordem do Dia, para votação
das proposições em pauta, conforme o art. 22, inciso II. E a questão
de ordem que faço.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, acato, em
parte, a sua consideração. Em vista da orientação regimental, nenhum
requerimento e nenhuma solicitação encaminhada terão continuidade
neste momento. Mas, por liberalidade desta Presidência daremos
prosseguimento à reunião.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1 0, transferi-ia ao Deputado Bonifácio Mourão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

0 Deputado Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
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Srs. Deputados, agradeço a elegância e a liberalidade do
Presidente em exercício, Deputado do PT, Adelmo Carneiro Leão.
Admira-me o tato de o PT haver usado questões regimentais para
evitar o meu pronunciamento, nesta hora, pelo art. 70, no Plenário
desta Casa. Deve saber os motivos, por isso, tentou impedir as
minhas palavras. Solicitei o prazo de 1 hora para que pudéssemos
debater essa questão com maior profundidade. Como tenho prazo de
20 minutos, tentarei resumir meu pronunciamento.

Não é à toa que o Presidente do Senado Federal, Senador José
Sarney, impediu, de forma ilegal, a instalação da CPI dos bingos.
Discordo veementemente de S. Exa., pois o povo brasileiro saberia - e
precisa saber - de muitas outras coisas, de muitos outros atos
praticados pelo Sr. Waidomiro Diniz.

Trago, por meio de provas, algumas questões graves. A
Constituição Federal, em seu art. 156, § 3°, inciso 1, diz que "cabe à lei
complementar, em relação ao imposto sobre serviço de qualquer
natureza,...". Texto original: "Fixar suas alíquotas máximas". Redação
dada pela Emenda à Constituição n° 37, de 12/6/2002: "fixar as
alíquotas máximas e mínimas". A Lei Complementar n° 116, de
31/7/2003, em seu art. 80 , estabelece: "As alíquotas máximas de
imposto sobre serviços de qualquer natureza são as seguintes: 1 -
jogos e diversões públicas, exceto cinemas, 10%".

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assessorado
certamente pelo Ministro do Gabinete Civil José Dirceu, que, por sua
vez, foi influenciado pelo Sr. Waldomiro Diniz, conforme sabe o Brasil
inteirinho, vetou o inciso 1 do art. 80 da Lei Complementar n° 116.

Repetirei o que estabelece o inciso 1 - 'jogos e diversões públicas,
exceto cinemas, alíquota máxima 10%". Quando o Presidente vetou,
em 31/7/2003, esse inciso, fez prevalecer o inciso II desse artigo, que
diz: "demais serviços 5%". Isso significa que o art. 8° da Lei
Complementar n° 116, de julho de 2003, ficou capenga,
completamente perdido no ar, porque a redação ficou assim: "demais
serviços 5°k". Essa é a redação do art. 8 0 . E o que fala a respeito dos
jogos, cuja alíquota máxima é de 10%? Isso prejudicou todos os
municípios brasileiros, incluindo Belo Horizonte. Os Deputados Célio
Moreira, André Quintão, Jô Moraes, Roberto Carvalho e Leonardo
Quintão, que eram Vereadores em dezembro de 2002, votaram a Lei
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n° 8.464, que fixava a alíquota de 10% para jogos e diversões
públicas no Município de Belo Horizonte.
• O Município de Governador Valadares fixou em 7%, e quase todos
os outros municípios mineiros em mais de 5%. Então, tiveram de
baixar para menos de 5%, como Belo Horizonte. O Prefeito Fernando
Pimentel remeteu projeto à Câmara nesse sentido. A meu ver, o
Presidente Lula foi enganado. Por quê? Porque a justificativa do veto
é lamentável, deprimente e enrustiu o que havia na realidade. V. Exas.
saberão disso, porque possuo a cópia da justificativa ao veto.

A justificativa ao veto diz o seguinte: (- Lê:) "Razões do veto. Essa
medida, vetando o inciso 1 do art. 8 0, visa preservar a viabilidade
econômico-financeira dos empreendimentos turísticos que poderão
ser afetados pela permissividade dada aos entes federados" - diga-se
permissividade dada a todos os municípios brasileiros - "de disporem
de alíquota máxima de até 10% sobre o segmento de diversões
públicas, nos quais se incluem parques de diversões, centros de lazer
e congêneres,..."

Sabe onde se encontra o jogo? Nos congêneres. As razões do veto
não foram citadas aqui. Certamente o Lula viu o que estava aqui, mas
não a inclusão dos jogos no inciso 1, vetado pelo Presidente da
República. Isso é grave. Por quê? Porque em Minas Gerais pagamos,
em média, 18% de ICMS, 25% de alíquota da gasolina e da telefonia,
30% de energia elétrica residencial. Uma lavadeira humilde paga 30%
de energia residencial, enquanto um banqueiro do jogo do bicho não
pode pagar mais de 5% da sua banca, devido ao veto ao inciso 1. Por
que o Presidente Lula não vetou os dois incisos do art. 8 0? Se os
vetasse, o texto constitucional prevaleceria, e os municípios brasileiros
continuariam cobrando até 10%, que era o mínimo a ser cobrado.
Porém, com esse veto, todos os municípios só podem pagar até 5%.
Vale dizer que todos os banqueiros de jogos obtiveram um privilégio
injusto e absurdo. Enquanto pagam menos de 5%, as lavadeiras,
serventes, assim por diante, pagam até 30% de ICMS.

Senhoras e senhores, não acredito que o Presidente Lula sabia o
que fazia. O Ministro da Casa Civil é quem o assessora na legislação,
nos vetos, nas sanções. Seguramente, pelo que se divulgou neste
País, o Ministro foi assessorado pelo Sr. Waldomiro Diniz, especialista
na área, que preparou esse embuste, essa armadilha para a queda do
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Presidente. Porém quem caiu foi não só o Presidente Lula, mas
também o povo brasileiro. Essa realidade é cruel, mas é a realidade.

Logo, nesta tribuna, levanto essa questão séria e grave. A meu ver,
o PT tem de estar ao nosso lado. O Presidente do PT foi enganado.
Jamais poderiam tentar impedir a nossa palavra neste instante.

Gostaria também de trazer algumas considerações sobre uma
matéria extraordinária publicada pelo "Estado de Minas", no último
domingo. Os senhores leram que o Brasil, em 2003, ficou em 1630
lugar na qualificação do PIB.

O PIB, conforme os senhores sabem, é a soma de todas as riquezas
do País. O P16 do Brasil caiu 0,2% em 2003, enquanto, em 76 países,
cresceu mais de 4%. Vale dizer que o PIB do Brasil caiu em uma
conjuntura internacional inteiramente favorável. Os países que ficaram
na frente do Brasil foram Congo, Angola, Paraguai, e assim por diante,
sem desfazer desses países.

O jornal "Estado de Minas" também mostra que o Presidente Lula
tem o 31 pior início de mandato desde a Proclamação da República,
em 1889. Acima dele, estiveram Getúlio Vargas, em 1930, e Coilor.
Certamente não farei comparações entre o Presidente Lula e Coilor,
mas Getúlio Vargas, em 1930, estava enfrentando os efeitos do
"crack" da Bolsa de Nova York, que levou a uma crise mundial, e
todos os países sofreram queda no PIB. Hoje não, uma vez que 76
países estão com o P16 acima de 4%, e o Brasil abaixo de 0,3%. Por
isso o jornal "Estado de Minas", baseado na Globo Invest e em dados
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publica essa matéria em
que se lamenta que o Governo Lula, em seu primeiro ano, é o 30 pior
da história, há mais de 100 anos.

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Deputado Bonifácio
Mourão, parabenizo V. Exa., grande combatedor deste Governo
Federal, que, até então, não desceu do palanque. Não acredito que
isso seja por falta de informação do Presidente da República. Ao vetar
os 10% que os municípios cobravam dos jogos e dos bicheiros, ele
realmente quis beneficiá-los, em detrimento dos municípios que,
quando Oposição, o PT defendia e dos quais carregava a bandeira.
Isso é apenas mais um exemplo das inúmeras contradições do
discurso do PT no Governo para seu discurso na Oposição. A
população brasileira, com um ano e dois meses de governo, já sabe
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disso. Em vez dos 10 milhões de empregos prometidos, Lula está
criando 10 milhões a mais de desempregados. Juros que prometeu
baixar estão sendo mantidos acima de qualquer outro no mundo
financeiro. A reforma agrária, ligada ao MST, nunca esteve tão mal
como no primeiro ano do Governo Lula.

Fica claro para os Deputados mineiros que este Governo não tem
feito nada mais que o que faz um governo populista, nem mostrado
resultado prático nenhum para o crescimento do País. Beneficiou
bicheiros num momento em que não podia. E agora, por meio de uma
medida provisória - que, para mim, é ilegal, pois não se apóia em
motivo relevante ou em urgência - acaba com os jogos por causa de
um assessor que morava com o principal Ministro do Governo, devido
à roubalheira desse companheiro de casa do Ministro José Dirceu.

Tudo é contraditório neste Governo. Por isso, gostaria de
parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento e pela forma com que
vem tratando o bem público e as questões ligadas à população
brasileira nesta Assembléia Legislativa. Também estou aqui ciente de
que precisamos pressionar o Presidente Lula e seus Ministérios, a fim
de que desçam do palanque e passem a administrar este País como a
população necessita. Obrigado.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Bonifácio
Mourão, inicialmente cumprimento V. Exa., que, pela experiência,
encontra nas entrelinhas desse veto realmente um fato escandaloso.
Permita-me dizer que não podemos poupar o Presidente Lula nesse
episódio, porque, se ele não soubesse, não tivesse conhecimento das
repercussões desse veto, diríamos que sofre de incapacidade
administrativa. Um Presidente que foi eleito para comandar os
destinos do povo brasileiro não poderia proceder a um veto, tomar
uma decisão dessa, sem aprofundar o conhecimento sobre a questão.
Logo, o Presidente Lula não pode ser poupado, pois, se tinha
conhecimento, agiu para beneficiar um segmento suspeito, diga-se de
passagem; se não tinha, o fato se torna muito mais grave, pois isso
nos mostra que nos encontramos em um barco cujo comando nos
leva à insegurança. Portanto, o Presidente da República tem de ser
encarado como o maior responsável por essa e por tantas outras
ações e questões, como disseram o Deputado Gustavo Valadares e
V. Exa.
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Em 2003, o Brasil conseguiu ganhar apenas de nove países do

mundo em termos de crescimento econômico, perdendo inclusive para
o Paraguai, o que demonstra que realmente o comando de nosso Pais
encontra-se em mãos inseguras, levando-o talvez para o caos. A
intranqüilidade do povo brasileiro aumenta a cada momento. Na
verdade, pedi aparte para parabenizar V. Exa., que encontra, quase
escondido, um verdadeiro escândalo promovido contra o Brasil.
Parabéns, Deputado!

O Deputado Mauro Lobo (em apar te)* - Deputado Bonifácio Mourão,
é muito oportuno e sério seu pronunciamento, por tratar de conteúdo
de ato oficial publicado, obviamente, no "Diário Oficial da União".
Sobre essa realidade, não há o que questionar. Quanto ao número, é
realmente muito triste ver o nosso País, comparando-o com outras
nações, ocupar um dos piores lugares em termos de crescimento
econômico, o que é agravado, ainda, por outro aspecto, Deputado,
pois a nossa carga tributária é a sexta do mundo. Gostaria que fosse o
contrário, ou seja, que fôssemos, em termos de carga tributária, os
últimos e que estivéssemos entre os primeiros em termos de
crescimento econômico.

Obviamente não vamos culpar somente o Governo Lula, mas
entendemos que ele, já no seu primeiro ano, poderia ter trazido mais
alento, pelo menos um indício de pequeno crescimento. Porém,
lamentavelmente, isso não aconteceu. Esperamos que neste ano -
não tivemos a diminuição da carga tributária - pelo menos haja
crescimento econômico, inclusive para justificar este Governo, que
com tanta esperança veio. Não podemos aceitar que, mais uma vez,
este País sofra uma frustração nacional.

Fazemos votos de que este ano de 2004 seja realmente de
crescimento, não pelo partido que está no poder - que, como dizem os
petistas quando recebem crítica, que não se trata de um partido só,
mas de uma coligação de partidos que estão dando apoio -, não por
eles, mas pela Nação.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Bonifácio Mourão,
quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela fala de V. Exa. Essa lei
foi aprovada no final do mandato de Vereador na Capital e, conforme
V. Exa. relatou, a justificativa do veto é realmente lastimável.

Infelizmente, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, neste ano, há
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um rolo compressor. Lamentavelmente, pouquíssimos Vereadores
procuram defender o município, principalmente nas questões dos
vetos que são encaminhados pela a Prefeitura. O rolo compressor
determina que veto nenhum pode ser derrubado.

Nesta Casa, vale a vontade dos Deputados, mas, na Câmara
Municipal, tem de prevalecer a vontade do Prefeito. Eu, quando
Vereador, era tachado de "ferrinho de dentista" porque queria discutir
situações como essa que V. Exa. está abordando. Os Vereadores
eram obrigados a engolir e votar, conforme a orientação da liderança
ou determinação por parte do Secretário, do Governo, ou do Prefeito,
vetos sem pé nem cabeça, sem justificativa alguma.

Nesta Casa, todos os Deputados têm liberdade. Deveria haver, em
todas as Câmaras Municipais, a liberdade do voto, da palavra do
Vereador, como garante a Constituição. Mas, infelizmente, isso não
está acontecendo na Câmara Municipal.

A observação que V. Exa. faz, com muita clareza, quanto ao veto e
ao projeto que foi apresentado e votado, na calada da noite, no
finalzinho da legislatura, vem provar realmente a falta de coerência.
Mas, estamos atentos. Mesmo não estando na Câmara Municipal,
temos procurado alertar alguns Vereadores quanto a alguns projetos e
vetos.

Recebo todo dia, em meu gabinete, o "Diário Oficial do Município" -
DOM -, e proponho algumas questões, até de ordem, para os
Vereadores, porque, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, passa
tudo do jeito que querem. E V. Exa. pode verificar que projetos de
autoria dos parlamentares praticamente não existem.

E o Executivo que manda e desmanda. Acho que a independência
do Poder deve prevalecer. E preciso respeitar a Casa, tanto a
Assembléia, quanto a Câmara Municipal e a Prefeitura. Essa
interferência é prejudicial ao Legislativo. Parabenizo V. Exa. pela fala.

O Deputado Bonifácio Mourão* - Agradeço a V. Exa.
Antes de conceder aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, volto a

esclarecer que a Câmara de Vereadores, somando com eles os
Deputados que aqui se encontram e já nominados, votou a alíquota de
10%. E ela foi prejudicada pelo veto do Presidente Lula. Imagino que
estava enganado. Não estou afirmando. Lamentavelmente, se S. Exa.
estivesse sabendo o que estava fazendo, a situação seria pior. Mas
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mesmo enganado a questão é grave, porque o Presidente precisa
ter uma assessoria à altura. Ele é responsável por sua assessoria.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Mourão. Somente uma cabeça iluminada como a de V. Exa., como
grande constitucional ista e que vem abordando, pela sua cultura
jurídica, assuntos importantes dessa natureza, poderia trazer um
assunto que realmente merecerá da Casa uma reflexão muito
profunda. Lamento o tempo estar esgotado, mas, em momento
oportuno, debaterei esse assunto, que não é dos mineiros, mas sim
do povo brasileiro. Felicito V. Exa. pelo importante pronunciamento.

O Deputado Bonifácio Mourão* - Agradeço a V. Exa., ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão pela liberalidade e ao Presidente em exercício
Deputado Rêmolo Aloise.

Encerro as minhas palavras dizendo que trouxe essa questão para
debate certo de que isso deveria também ser debatido no Congresso
Nacional, para que o povo brasileiro fique sabendo, de uma vez por
todas, a gravidade de certos vetos que Lula está realizando e que
prejudicam sobremaneira o povo brasileiro, principalmente o povo
mais pobre e carente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, de acordo com o art. 257
do Regimento Interno, solicito o encerramento de plano da reunião por
falta de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência lamenta
profundamente, mas já havia um acordo feito pelo nobre Deputado
Adelmo Carneiro Leão, para dar a palavra, pelo art. 70 do Regimento
Interno, ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, concordo com o acordo.
No entanto, como os Deputados Rogério Correia e Chico Simões são
regimentalistas, penso que deveríamos respeitar o Regimento Interno.
Pedi a questão de ordem dentro do Regimento Interno. Não estou
errado. Se fossemos obedecer ao Regimento Interno, teríamos que
encerrar de plano a reunião, porque não há quórum suficiente. Para
honrar a palavra e o acordo feito pelo Deputado Adelmo Carneiro
Leão, não vou criar nenhum empecilho nem dificuldade. Mas
regimentalmente se teriam de encerrar os trabalhos.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Rogério Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 25 minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Não vou perder tempo com a
discussão do Regimento, mesmo porque se fôssemos seguir o
Regimento ao pé da letra o Deputado Bonifácio Mourão não teria
direito a usar a palavra pelo art. 70, em vista do horário. Enfim, V. Exa.
compreendeu e agora está também interessado em ouvir o outro lado.

Presidente Rêmolo Aloise, Deputadas e Deputados, pensei que o
Deputado Bonifácio Mourão tinha algo de novo a nos dizer, pois esse
foi o clima criado no Plenário. Esperamos para ouvi-lo, e ele chegou
com um recorte de jornal e uma denúncia, entre aspas, antiga. Fez-
me lembrar do Senador Almeida Lima, chamado, no Congresso
Nacional, de Senador Darlene. Essa lembrança seria exagero? Viraria
Deputado Darlene Mourão. O fato é que não vi nada novo.

A pedido do Ministro Walfrido Mares Guia, o veto do Presidente Lula
foi referente ao incentivo ao turismo, daí a diminuição de alíquotas do
setor. Isso já foi dito por várias vezes. Tanto não havia intenção de
beneficiar as casas de bingo que elas estão fechadas, não importa se
o percentual é de 2%, 5% ou 10%. Isso já elimina essa matéria, que é
velha e ultrapassada. A jogatina no Brasil será moralizada.

O nome de quem assinou o contrato com a GTech, em 1997, é
Fernando Henrique Cardoso. Contrato feito sem licitação e renovado
por diversas vezes. Agora, só não houve licitação porque a justiça não
deixou, mas o PT acabará com o monopólio da GTech no Brasil. O
fechamento das casas de jogos é o primeiro passo. Moralizaremos,
como o Prefeito Patrus Ananias fez em Belo Horizonte, quando
quebrou todos os contratos antigos - Andrade Gutierrez, Mendes
Júnior, Tratex, Covan - e realizou licitações. O processo de licitação,
no caso GTech, está em andamento.

Em 1994, o então Governador de Minas, Hélio Garcia, fez o contrato
com a GTech sem licitação. Posteriormente, o Senador Eduardo
Azeredo, quando Governador, deu à empresa dois aditivos generosos.
Um exigia a metade do que estava previsto no contrato original,
porque a empresa não o respeitou. No segundo, dava-a a mais três
modalidades de jogos. Esse foi cortado pelo Governador Aécio, pois
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ele sabe que é ilegal. Estranhamente, o Senador Eduardo Azeredo
assinou a CPI dos bingos, esquecendo-se de que liberou a atividade
em Minas, com termo aditivo para a GTech. Vejam a cara-de-pau!
Aliás, o PSDB se mostra um partido de pessoas caras-de-pau,
levando-se em conta o tipo de denúncia que fazem.

O Deputado do PFL veio ao microfone para saber o que havia nas
entrelinhas do veto. Vamos falar de veto. Está em discussão o veto do
DPVAT. Recentemente, o Governador Aécio Neves vetou o artigo
incluído pela Comissão de Fiscalização Financeira que cobrava da
Federação Nacional das Seguradoras - FENASEG - uma alíquota de
aproximadamente R$3,00 - duas UFEMGs - para a prestação do
serviço que o Estado faz no cadastramento do banco de dados dos
veículos. A emenda buscou fazer justiça, ou seja, que o Governo do
Estado arrecadasse o que gasta. São R$15.000.000,00, basta
multiplicar R$3,00 pelos 5 milhões de carros. O Governador
simplesmente vetou R$15.000.000,00, que seriam cobrados da
FENASEG, para Minas Gerais. Ora, se o Estado presta o serviço,
deveria cobrar.

Qual a alegação do veto? Que poderia ser inconstitucional, que
alguém poderia entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Ao
mesmo tempo, sancionou todos os itens que dizem respeito ao
pagamento pelo cidadão das taxas de segurança pública e de
incêndio - esta também está na justiça, poderia ser questionada e foi,
não sendo, entretanto, vetada. Foi vetada apenas a da FENASEG.

Já que o Deputado Bonifácio Mourão citou o "Estado de Minas",
poderia destacar as várias matérias publicadas por esse jornal sobre o
DPVAT, explicando o que é e quem ganha com ele. A FENASEG
ganha 46,5% do que é arrecadado. Isso significa cerca de
R$1.400.000.000,00. Não é possível que a FENASEG não possa
pagar ao Estado essa simples alíquota. Alega-se que poderia haver
inconstitucionalidade, pois há ação de inconstitucionalidade em que o
Supremo afirma ser muito R$1 0,00 e que, se fosse um valor razoável,
seria correta a cobrança. Por isso, optou-se por R$3,00. Era líquido e
certo que o Estado teria condições de arrecadar esses
R$15.000.000,00.

Isso foi feito com a base do Governo assessorando e concordando o
processo. Por que motivo o Governador Aécio Neves vetou? Fomos
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tentar entender o motivo. Esse projeto foi aprovado nesta Casa em
novembro. No dia 23 de novembro, o Presidente da FENASEG esteve
com o Secretário da Fazenda, Fuad Nomam, solicitando o veto e
expondo o motivo por que a FENASEG não deveria pagar essa taxa.
Felizmente, não convenceu o Secretário. Não satisfeito, no dia 27, o
Presidente da FENASEG conversou com o Governador Aécio Neves,
trazendo a tiracolo o ex-Ministro Pimenta da Veiga. A partir de então,
o Governador resolveu vetar. Estranho esse veto. Se o Governo está
apertado, é justa a cobrança. Qual a razão desse veto? Algum "lobby"
especial feito pelo ex-Ministro Pimenta da Veiga, então advogado da
FENASEG? Por que o Deputado Bonifácio Mourão não considera
estranho esse veto? Por que não há cobertura, como se dá quando o
Lula veta questão muito mais simples para entusiasmar o turismo?
Sabe o que está por trás disso? Como o Ministro José Dirceu disse,
há algumas pessoas da Oposição que querem apenas desestabilizar
o País. No entanto, em seu primeiro ano de Governo, conseguiu-se
estabilidade, o que a Oposição, especialmente o PSDB, não
esperava. Achavam que teríamos o caos. Isso não ocorreu. A
economia está controlada, a inflação está suportável, o dólar parou de
disparar, mantendo-se em torno de R$3,00, e o risco-país baixou para
cerca de 500. Portanto, houve controle do processo econômico no
Brasil. Com tudo isso, aposta-se que o Brasil retomará a sua meta
principal, do desenvolvimento econômico, do crescimento, que já se
iniciou. Minas Gerais ainda não, talvez até por culpa da política de
Governo. Mas a indústria brasileira começa a projetar crescimento
econômico, que virá com base no crescimento sustentado. Há política
em curso, diferente da política antiga, que tanto devastou o Estado
brasileiro. Isso amedronta os adversários, que passaram a ficar
histéricos de um tempo para cá. Aproveitaram, por exemplo, o fato de
o Ministro José Dirceu ser amigo do Waldomiro, envolvido em
corrupção, ter sido demitido e tudo estar sendo apurado, para dizerem
que o Ministro tinha culpa.

Agora, na COPASA, o Sr. Cássio, Superintendente da Sudoeste, é
citado numa fita, porque estaria levando dinheiro que devia aos
Vereadores. Ele é amigo de quem? Dos Superintendentes da
COPASA? Do Governador do Estado? Cabe uma CPI? O Deputado
Bonifácio Mourão assinará a CPI da COPASA? São ligações
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perigosas, Prefeito de Alfenas, amigo de Cássio, nomeado pelo
Superintendente, que, por sua vez, foi nomeado pelo Governador. Foi
feito sensacionalismo barato durante todo o processo. Isso está
acabando. O Deputado Bonifácio Mourão, talvez pela derrotas que
teve em Governador Valadares, nunca perdoou o PT. Talvez isso
possa influenciar muito. As vezes, há certo ódio a nosso partido, mas
pedimos que haja compreensão, pois necessitamos de construir um
Brasil novo, diferente. E o que estamos procurando fazer.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Não me demorarei, pois
não quero tomar seu tempo e atrapalhar raciocínio tão lógico. Os
eleitores não podem ser enganados com o discurso fácil desses
políticos que, durante 500 anos, levaram o País à situação
insustentável de miséria, de fome, de desemprego. Agora querem que
o Presidente Lula, um operário, em menos de 14 meses, resolva a
situação imposta por quem sempre governou este País, levando em
consideração seus próprios interesses e de alguns apadrinhados.
Discursam jogando para a torcida, mas procedem de outra maneira.

Vi o maravilhoso trabalho realizado pela Comissão de Segurança
Pública. Não podemos negar o impecável trabalho de V. Exa. em
Alfenas, onde fizemos uma audiência pública. O Governador não
permite que se fale em CPI para a COPASA. Creio que há indícios
para isso, pois a coisa é endêmica. O nome de V. Exa. foi citado no
jornal. Nunca vi algo tão agressivo e truculento! Nenhuma grande
imprensa nem sequer citou o seu nome quando V. Exa. esteve lá.
Nada disso foi divulgado. O Deputado Célio Moreira diz que está
pasmado. O Governador não se contenta em colocar apenas a
Assembléia Legislativa, sua base do eixo. A sociedade deve ver e
perceber isso.

Nunca vi tráfico de influência tão grande para se justificar o veto do
Governador às quatro UFEMGs do DPVAT, um "poo1" de seguradoras.
Muitas delas não possuem um funcionário sequer. Só estão no papel
para dividir entre amigos o que somos obrigados a pagar
compulsoriamente. O Estado fiscaliza em nome desse "pool" de
seguradoras, usando funcionários nossos, pagos com o dinheiro da
comunidade. Não temos direito de cobrar isso, por causa do tráfico de
influência. O grande tucano Pimenta da Veiga é advogado dessa
entidade, que tem como Presidente um ex-Deputado Federal do PFL
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e ex-Governador do Paraná, do PFL.

Gostaria de lembrar ao Deputado Bonifácio Mourão que não sou
advogado nem tenho conhecimento. Ele é professor de Direito, mas
disse que o José Sarney, de maneira ilegal, não permitiu que se
instalasse uma CPI. Nesse regime presidencialista, o Presidente,
muitas vezes, tem poderes questionáveis, mas garantidos por lei.
Nesta Casa, há 12 pedidos de CPIs, e estamos pedindo mais 3.
Nenhuma sai.

Há tempos, houve nesta Casa um processo de pedido de
"impeachment" de um ex-Governador de Minas Gerais, por causa de
fortes indícios de ele ser bastante corrupto, e esse pedido foi
exatamente arquivado pelo poder legal da Presidência da Mesa, na
época o Deputado Bonifácio Mourão, que não deixou que fizéssemos
o "impeachment" do ex-Governador Newton Cardoso.

Portanto, não há lógica no fato de ele ter usado da prerrogativa de
ser Presidente para agir amparado legalmente e agora estar
censurando o Sarney, que está também usando as leis para que a
Presidência possa fazer valer o que a lei lhe confere. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Procurarei ser breve,
mas compete-me procurar responder às acusações que V. Exa. me
fez, assim como o Deputado Chico Simões. V. Exa., por uma questão
de elegância, há que me conceder o mínimo para que possa
defender-me. Digo isso porque V. Exa. a meu ver não precisava partir
para questões pessoais, quando seu colega Deputado ocupa a tribuna
para fazer referências documentais a casos graves ocorridos no País.

V. Exa. não precisa ridicularizar seu colega, comparando-o a um
Senador que foi ridicularizado pela imprensa nacional. V. Exa., com
certeza, está querendo ridicularizar-me com essa comparação, mas
não devia proceder dessa forma. Pelo menos, eu não procedo. Não fiz
nenhum alarme sobre essa questão. Ao contrário, fiquei discreto.
Apenas pedi a alguns colegas que viessem aqui para dar quórum, no
que andei bem, porque o próprio Deputado Chico Simões brincou
comigo e disse: "Se você quiser criticar o PT, faça quórum, pois
pedirei o encerramento". E conseguimos fazer o quórum. Entretanto,
não anunciei nada como fez o Senador. Não fiz nenhum alarme sobre
essa questão. Desafio qualquer pessoa a dizer que tenha feito
qualquer suspense sobre a questão.
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V. Exa. novamente me ofende ao dizer que, por causa de minhas

derrotas em Governador Valadares, tenho mágoas contra o PT. V.
Exa. não deveria proceder dessa forma, até porque perdi uma eleição
para o Prefeito, mas foi ele mesmo que venci em 1996, ou V. Exa. não
sabia disso? Estamos empatados. Não tenho motivo para ter raiva.
Absolutamente nenhum. Deputado Rogério Correia, já disputei seis
eleições e ganhei cinco. Perdi apenas essa. Não tenho nenhum
motivo para fazer o que V. Exa. está dizendo. V. Exa. está sendo
injusto, e é preciso esclarecer toda a comunidade mineira.

V. Exa. disse que o Presidente Lula, ao fechar os jogos de bingo,
teria resolvido a questão do veto. Absolutamente não. O Presidente
Lula fechou os jogos de bingo exatamente por causa do escândalo de
Waldormiro Diniz. Não houvesse o escândalo, Sras. e Srs. Deputados,
teria Lula fechado os bingos? Certamente, não. E o veto dele a que fiz
referência permaneceria em todos os municípios brasileiros, como
permanecem proibidos de cobrar não apenas jogos de bingo, mas
também todos os jogos de diversão, exceto o cinema. Portanto, não
se resolveu nada com relação ao que V. Exa. disse.

V. Exa. me perguntou se assinaria uma CPI da COPASA, e
respondo-lhe que, se V. Exa. fizer a lista pedindo ao Presidente da
Assembléia a fita, para que seja mostrada a todo o povo de Minas
Gerais, neste Plenário, assino logo após V. Exa. Faça uma lista para
pedir a fita. Não posso pedir CPI de algo para o qual não sei se cabe
uma CPI. Com base na fita, e sentindo que há envolvimento do
Governo Aécio Neves ou da COPASA que mereça uma CPI, assinarei
sem dúvida. Mas tenho, primeiro, que ter o direito de ver se cabe uma
CPI.

Fui e sou favorável a uma CPI no caso Waidomiro, porque foi
mostrada ao País inteiro uma fita de vídeo que continha imagens da
situação em que se flagrou uma corrupção escandalosa.

Ali, Deputado Rogério Correia, há uma prova evidente e
completamente diferente.

O Deputado Chico Simões procurou agredir a minha pessoa,
dizendo que impedi o "impeachment" do ex-Governador Newton
Cardoso. Já expliquei isso aqui. Eu era o relator da matéria, Deputado
Chico Simões, e havia um processo com mais de 300 páginas. Nele,
não havia nenhuma prova que autorizasse a cassação do mandato de
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um Governador, fosse Newton Cardoso, fosse Aécio Neves. Isso
não pode se transformar em regra. Quando julgamos um processo de
cassação, Deputado Chico Simões, nos transformamos em juízes da
causa e temos de votar com base nas provas dos autos. V. Exa. sabe
muito bem disso. Esses autos estão arquivados. Abra-os e prove onde
errei, por gentileza. Obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado. Se V. Exa. se
sentiu agredido, peço desculpas, porque essa não foi a minha
intenção, mas sim a de proceder ao debate político; contudo, preciso
responder a essa questão que V. Exa. levantou com relação às CPIs.

No caso da COPASA, caberia, sim, na lógica em que está
trabalhando o Governo Federal, uma CPI, porque já há denúncias em
Alfenas e existem outras com relação a esses contratos. Se essas
denúncias existem, instalemos uma CPI, que servirá para apurar tudo.
Essa tem sido a simplicidade com que a Oposição tem trabalhado
para tentar demonstrar que é necessário instalar uma CPI, cujo
sentido seria a desestabilização do Governo. Eles trabalham nessa
linha durante todo o tempo, porque não há um fato que ligue os
acontecimentos ao Governo Lula.

Nada ligou a questão do Waldomiro ao Governo Lula, mas os jornais
publicam matérias, maldosamente, com o título de que o Procurador-
Geral disse que houve favorecimento da GTech no contrato. Levei um
susto e passei a ler a reportagem para saber que favorecimento era
esse. Isso ocorreu no Rio de Janeiro, durante o Governo Garotinho. O
contrato referido era o do Rio de Janeiro. O jornal, maldosamente,
publicou como se fosse o contrato da GTech nacional. Tudo que
apareceu na fita, Deputado, diz respeito ao problema da Loteria do
Estado do Rio de Janeiro, onde apoiamos a criação de uma CPI, que
está em andamento. E necessária essa CPI nesse Estado.

Com relação à COPASA, podemos assinar para que seja instalada
uma CPI aqui em Minas Gerais. Esse é um caminho.

V. Exa. não quis se referir ao problema do DPVAT. O Governador
vetou essa arrecadação de R$15.000.000,00 para o Estado. Podemos
derrubar o veto. Por que o Governador vetou isso? Será que foi para
agradar à FENASEG? Certamente, o ex-Ministro Pimenta da Veiga
solicitou isso ao Governador. Ele esteve lá, logo depois de aprovado,
para fazer esse pedido. Ele foi fazer o seu "lobby", que é legal. Como
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advogado da Federação, foi fazer esse pedido; aliás, nesse mês de
novembro, reuniu-se bastante com os tucanos e com o Senador
Eduardo Azeredo. Promoveu várias reuniões com os tucanos, até
conseguir o seu intuito. E normal que faça o seu "lobby", mas isso é
errado, porque precisamos desses R$1 5.000.000,00. E melhor cobrar
da FENASEG do que do cidadão. Esse veto é errado. Ciente dele, V.
Exa. pode nos ajudar a derrubá-lo, para que a FENASEG, se quiser,
recorra à justiça, a fim de tentar obter o seu direito de não cobrar. Ela
não ganhará, porque a tese do Supremo é de que R$10,00 seria caro,
mas R$3,00 certamente não o seria.

V. Exa. está muito vigilante com relação às questões do Waldomiro,
esquecendo-se das questões presentes, com relação às quais V. Exa.
pode nos ajudar, como jurista que é, com tamanho brilhantismo. V.
Exa. pode nos ajudar a fazer um pouco por Minas Gerais. Isso está ao
alcance de todos nós.

Farei um debate tranqüilo. Com relação a essa questão do DPVAT,
esta Casa deveria manter aquilo que pensou ser justo, ou seja, cobrar
da FENASEG. Teremos tempo para discutir essa questão.

V. Exa. citou o "Estado de Minas" como um grande jornal. Ele
divulgou várias notícias sobre a FENASEG e sobre o DPVAT.

O Banco ltaú é o que mais ganha. São instituições extremamente
poderosas, que não pagarão pelo serviço que o Estado presta a elas,
ao preparar o cadastro dos veículos novos e fiscalizá-los. Muitas
vezes, o cidadão que possui o seguro obrigatório não consegue
reaver aquilo. Continuaremos essa discussão, em especial sobre o
veto, mas termino dizendo que há um certo desespero e frenesi da
oposição ao Governo Lula, com medo de que ele dê certo. Dará certo.
As dificuldades fazem parte do dia-a-dia da política, mas o Governo
caminha para o sucesso. Vimos ontem o início do crescimento da
indústria e vimos a inflação ser contida. Os parâmetros econômicos da
recuperação brasileira são dados, apesar de todo o auê e o carnaval
feitos. Esse é o desespero. E esse desespero da Oposição às vezes
nos fortalece, por sabermos que estamos no caminho certo. Obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o
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encerramento da reunião por falta de quórum.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de Jogo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, 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 é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA
E DECORO PARLAMENTAR, EM 10/1112003

As 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Biel Rocha, Gustavo Valadares e Padre João,
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
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente suspende a reunião por 5 minutos. Com  a chegada dos
Deputados Fábio Avelar, Célio Moreira e Gilberto Abramo, são
reabertos os trabalhos. Conforme entendimentos anteriores, o
Deputado Fábio Avelar assume a Presidência e informa que a reunião
se destina a apreciar os pareceres sobre as Representações n

o
s 2 e

4/2003, dos Deputados Biel Rocha e Célio Moreira, respectivamente.
O Deputado Biel Rocha faz a leitura do seu parecer, o qual conclui
pela procedência da Representação n° 2/2003 e pela aplicação ao
representado da pena de censura escrita, prevista no art. 90, II, da
Resolução n° 5.207, de 2002. Durante a discussão, o Deputado Célio
Moreira solicita vista do parecer, o que é deferido pelo Presidente.
Com a palavra, o Deputado Célio Moreira faz a leitura do seu parecer
sobre a Representação n° 4/2003, o qual conclui pelo arquivamento
da representação em relação ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e por
sua procedência em relação ao Deputado Durval Angelo, com a
aplicação da pena de censura escrita. Durante a discussão, o
Deputado Padre João solicita vista do parecer, o que é deferido pelo
Presidente. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados dois requerimentos do
Deputado Biel Rocha, em que solicita sela feito um estudo das
alterações que se fazem necessárias no Código de Ética e Decoro
Parlamentar desta Casa e seja discutido nesta Comissão o Projeto de
Lei n° 1.127/2003, da Deputada Marília Campos, que estabelece
critérios para oferta e aceitação de presentes por autoridades públicas
e agentes políticos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
11/11/2003, às 17 horas, no Plenarinho 1 desta Casa, com a finalidade
de apreciar os pareceres sobre as Representações nos 2 e 4/2003,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Biel Rocha - Fábio

Avelar.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

NOS 15.734, 15.738, 15.852 E 15.921, EM 3/3/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Biel Rocha e Miguel Martini, membros da supracitada
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina à eleição
do Presidente e do Vice-Presidente e à designação dos relatores. Em
seguida, o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Miguel
Martini para atuar como escrutinador. Procedendo-se, a contagem dos
votos, verifica-se a eleição, por unanimidade, para Presidente e Vice-
Presidente, dos Deputados Mauro Lobo e Biel Rocha,
respectivamente. Logo após, o Presidente "ad hoc" declara
empossado o Vice-Presidente eleito, Deputado Biel Rocha, que em
seguida dá posse ao Presidente eleito, Deputado Mauro Lobo. Na
direção dos trabalhos, o Presidente designa como relator dos vetos às
Proposições de Lei n os 15.734 e 15.738 o Deputado Gil Pereira; e
como relator dos vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.852 e 15.921 o

Deputado Miguel Martini. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Biel Rocha - Sidinho do Ferrotaco.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 9/3/2004
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria
Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos da Deputada Lúcia Pacífico, em qUe solicita seja
realizada reunião conjunta com as Comissões de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para debater, em audiência pública, o processo de
licenciamento da mina Capão Xavier, de responsabilidade da MBR,
em Nova Lima; e do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para debater o Projeto de Lei n° 17812003.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado

- Ana Maria Resende -Leonídio Bouças.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 9/3/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Lúcia Pacífico e os Deputados Antônio Júlio e Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
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Deputada Maria José Haueisen. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, 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 a apreciar a matéria
constante na pauta, comunica o recebimento do Projeto de Lei n°
896/2003 e informa ter designado a Deputada Vanessa Lucas como
relatora da matéria, no 1 0 turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer da relatora, Deputada Lúcia Pacífico, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 375/2003 no 20 turno, na forma do
vencido no 1° turno, a Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Antônio Júlio. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação no 21 turno na
forma do vencido no 1° turno, do Projeto de Lei n° 930/2003 (relator:
Deputado Roberto Carvalho); e pela rejeição dasEmendas n

o
s 6 e 7

apresentadas em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 779/2003
(relatora: Deputada Lúcia Pacífico). Passa-se à 3a 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 os seguintes requerimentos: do Deputado Chico Simões,
em que solicita a realização de seminário sobre o tema "Educação
para o Consumo", por ocasião da passagem do Dia do Consumidor;
do Deputado Antônio Júlio, em que solicita a realização de audiência
pública desta Comissão, com a finalidade de se discutir a proibição
pela COPASA-MG do uso de equipamento eliminador de ar na
tubulação do sistema de abastecimento de água, descumprindo a Lei
n° 12.645, de 17/10/97; e da Deputada Lúcia Pacífico (2), em que
solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com a
finalidade de se discutir, em audiência pública, a implantação do
sistema de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal de
Belo Horizonte e a migração definitiva do sistema de vale-transporte; e
em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e
das Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de
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Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para debater, em
audiência pública, o processo de licenciamento da mina Capão Xavier,
em Nova Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a 	EM

10/3/2004
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Dimas Fabiano.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reuniãô se destina
a discutir e votar proposições em fase de redação final. A Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 223 e 935,
947, 969, 1.024, 1.057, 1.110, 1.178 e 1.179/2003, (Deputado Dimas
Fabiano); 1.181, 1.189, 1.192, 1.195, 1.196, 1.229 e 1.248/2003
(Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 223 e 935/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-
se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nos 947, 969, 1.024, 1.057, 1.110, 1.178 e
1.179/2003 (Deputado Dimas Fabiano), 1.181, 1.189, 1.192, 1.196,
1.229 e 1.248/2003 (Deputado Laudelino Augusto). E concedida vista
do Projeto de Lei n° 1.195/2003 ao Deputado Dimas Fabiano.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS, EM 10/3/2004

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Célio Moreira, Fábio Avelar, lvair Nogueira
e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, 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
proposta de ampliação e a segurança do Aeroporto da Pampulha; e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Juarez Moreira Lessa, Superintendente Regional do Leste da
INFRAERO, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 4/3/2004.
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja o
Major-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, Diretor-Geral do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA -, convidado a
participar da reunião do dia 17 desta Comissão. A seguir, a
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-se a presença dos
Srs. Major Engenheiro Rogério Benevides Carvalho, representando o
Major-Brigadeiro-do-Ar Washington Carlos de Campos Machado,
Diretor-Geral do DAC; Luiz Araripe Macedo, Gerente de Engenharia; e
Will Wilson Furtado, Superintendente de Navegação Aérea da
INFRAERO, representando o Sr. Mário Jorge Fernandes de Oliveira,
Superintendente da INFRAERO em Minas Gerais; Gilmar Alanis,
Gerente Executivo da Plataforma de Logística do Comércio Exterior,
representando o Dr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico; e Comandante José Afonso
Assumpção, Presidente da Líder Táxi Aéreo, os quais são convidados
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a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, fazem uso da palavra os Srs. Edilson de Almeida Júpiter,
Presidente da Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá
e Adjacências; Luiz Carlos Browonschekel, advogado da Associação
Comunitária do Bairro Aeroporto; Emanuel Pace Azevedo, Presidente
da ADOC - Associação dos Moradores do Bairro Dona Clara; João
Bosco Rodrigues, representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas
da Agenda 21 - Venda Nova - NEPAL -; Carlos Conrado Pinto Coelho,
representante da Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto;
Lourenço Cardoso, Assessor da Seccional Regional Pampulha;
Rogério Avelar, empresário de Lagoa Santa; e Paulo Roberto
Delgado, de Lagoa Santa. Segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Viana -

Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.262/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.262/2003 modifica o art. 4 0 da Lei n° 9.944, de 2019189, que altera
dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12175, e da Lei n° 9.758, de
10/2/89.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102,Vll, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é acrescentar, entre as
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hipóteses de isenção do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS -
constantes no art. 41 da Lei n°9.944, de 1989, a prestação de serviços
de telefonia em imóveis das entidades filantrópicas de assistência
social, educacionais e de saúde. O projeto prevê também a
transferência do benefício às referidas entidades pela redução do
valor da prestação do serviço no montante correspondente ao imposto
dispensado. Como condições para o recebimento do benefício, foram
estabelecidas as previstas no art. 7 0, § 40, da Lei n° 6.763, de 1975,
que são as mesmas dispostas na legislação federal (art. 14 do Código
Tributário Nacional - CTN -, com a redação dada pelo art. 1° da Lei
Complementar Federal n° 104, de 10/1/2001), quais sejam: não
distribuir nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; aplicar integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais; manter escrituração de
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.

Ressalta-se que as instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, já gozam de outros benefícios, entre eles, a
imunidade tributária relativa a impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços (art. 150,V1, "c", da Constituição Federal) e a isenção de
contribuição para seguridade social (art. 195, §70 , da Constituição
Federal), bem como a isenção de ICMS no fornecimento de energia
elétrica, concedida pela própria Lei n°9.944, de 1989 (art. 4 0 , 1, "b"). A
motivação dessas isenções é incentivar as instituições que atuam
suprindo e complementando atribuições essenciais do Estado. Dessa
forma, é assegurado que suas rendas sejam empregadas
integralmente na consecução de seus objetivos institucionais, que são
de interesse público, e não no pagamento de tributos.

Consideramos louvável a finalidade do projeto em análise, qual seja
desonerar as entidades filantrópicas que cooperam com o poder
público, prestando importante serviço à sociedade, as quais
freqüentemente não dispõem de recursos suficientes para isso. No
entanto, a concessão de isenção de ICMS requer o atendimento de
algumas condições estabelecidas na Constituição e na legislação
federal.
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Inicialmente, salienta-se que, nos termos do art. 155, § 2°, inciso

XII, "g", da Constituição Federal, e da Lei Complementar Federal n°
24, de 7/1/75, recepcionada pelo art. 34, § 8°, do ADCT/CF, a
concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais
de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Conforme o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101
(Lei de Responsabilidade Fiscal), de 4/5/2000, a concessão de
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no primeiro exercício de sua vigência e nos dois
subseqüentes e atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias.
O mesmo artigo determina ainda a demonstração de que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que
não afetará as metas de resultados fiscais, devendo estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando
forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Apesar de reconhecer o mérito da iniciativa, somos levados a emitir
parecer contrário ao projeto, em virtude do não-cumprimento dos
requisitos constitucionais e legais para a concessão de isenção, acima
referidos.

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

1.26212003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Carlos Pimenta.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 375/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O Projeto de Lei n° 375/2003, de autoria do Deputado Durval
Angelo, dispõe sobre instalações sanitárias para uso gratuito de
passageiros em estações rodoviárias e pontos de parada
intermunicipal.

O projeto foi analisado em 1° turno pela Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade da matéria, e por esta Comissão, que opinou pela sua
aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2. Em seguida, foi aprovado em

Plenário, com as referidas emendas.
Vem agora a proposta a esta Comissão para ser examinada no 2°

turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
E inegável a importância social do projeto em tela. Como bem

asseverou esta Comissão, no seu parecer para o 1 0 turno, "há muito
tempo os usuários do serviço de transporte intermunicipal de
passageiros reivindicam melhores condições de atendimento nos
terminais rodoviários e pontos de parada. A não-existência de
instalações sanitárias de uso gratuito obriga os usuários a se
submeterem a situações humilhantes, causando-lhes desnecessários
constrangimentos. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Terminal
Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP - não conta nem
sequer com instalações sanitárias na plataforma de embarque. Para
utilização do único banheiro ali existente, o passageiro tem que
desembolsar R$0,60. O que se vê é um tratamento desumano,
incompatível com os princípios mínimos que devem nortear a
prestação de um serviço público dessa natureza".

O projeto, em última análise, atende a uma exigência de saúde
pública, ainda mais se for considerado o caso dos passageiros que
têm dificuldade de locomoção, por motivo de idade ou de deficiência
física.

Por outro lado, muito apropriadas foram as emendas aprovadas no
1° turno. A Emenda n° 1 exige sejam criadas condições para que
pessoas portadores de necessidades especiais tenham acesso
facilitado às instalações sanitárias. A Emenda n° 2 estabelece
sanções para o descumprimento da lei, assegurando a eficácia dos
seus comandos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do

Projeto de Lei n°375/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Antônio Júlio -

Roberto Carvalho.
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Redação do Vencido no 1  Turno

PROJETO DE LEI N° 37512003
Dispõe sobre instalações sanitárias para uso de passageiros em

estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus

intermunicipais disporão de instalações sanitárias em condições
adequadas de higiene e funcionamento, para uso gratuito de
passageiros.

Parágrafo único - O acesso às instalações sanitárias se fará
mediante a apresentação do bilhete de viagem.

Art. 20 - Ficam obrigadas as estações rodoviárias e pontos de
parada de ônibus intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil
visualização, que seja próximo às instalações sanitárias.

Art. 30 - As instalações sanitárias de que trata o art. 1° deverão ser
providas de condições mínimas para facilitar o acesso de portadores
de necessidades especiais.

Art. 40 - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a
aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e, nos
termos da legislação vigente, intervenção na administração do
terminal por parte do órgão competente.

Art. 50 - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade
competente, fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 3 E 4 E A SUBEMENDA N°2
À EMENDA N° 1 APRESENTADAS, NO 1° TURNO, AO PROJETO

DE LEI N° 150/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°

150/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
909/2000, dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

Conforme o disposto no § 2 0 do art.173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei n° 300/2003, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei n° 1.540/2001, foi anexado à proposição em questão.
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O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Saúde opinou por sua aprovação na forma do Substitutivon° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresentou. Esta Comissão opinou pela aprovação da matéria em 1°
turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1 e com a Emenda n°2, que apresentou.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n

o
s 3 e 4 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.

Retorna agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer
sobre as emendas e a subemenda apresentadas em Plenário, nos
termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo objetiva destinar à FUNEO 50% do lucro

líquido resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais
- LEMG -, visando à aquisição de matéria-prima para a fabricação de
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos
estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o
atendimento a estabelecimentos particulares. O projeto prevê, ainda, a
concessão desse recurso por tempo limitado, até que a atividade se
torne auto-sustentável.

A Lei n° 6.265, de 18/12173, que rege a LEMG, estabelece, em seu
art. 40 , a destinação do seu lucro líquido. A redação vigente desse
dispositivo destina 26% do lucro para o Fundo de Assistência ao
Menor - FAM -, 22% para o Fundo de Assistência de Caráter Social e
Assistência Médica - FASMED -, 18% para o Fundo de Assistência à
Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -,
5% para o Fundo de Promoção Cultural, 24% para subvenção a
entidades com finalidades idênticas às dos fundos supracitados,
entidades escolares e pessoas jurídicas de direito público ou privado,
conforme disposto anualmente pela Assembléia Legislativa, 2% para a
Fundação Hilton Rocha e 3% para a Fundação Mário Penna. O
parágrafo único desse artigo prevê ainda recursos para o Fundo de
Combate à Tuberculose, custeado pela taxa de 10% sobre os bilhetes,
estabelecido pelo art. 60 da Lei n° 1.947, de 1218/59.

0 substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça procurou
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adequar a legislação que rege a destinação do lucro líquido da
LEMG às normas constitucionais e legais, em especial o art. 195, III,
da Constituição Federal, e o art. 26 da Lei Federal n° 8.212, de 1991,
que estabelecem como receita da seguridade social a renda líquida
dos concursos de prognósticos. O objetivo é destinar toda a renda
líquida resultante dos concursos de prognósticos para o Fundo
Estadual de Assistência Social - FEAS -, criado pela Lei n° 12.227, de
317/96, garantindo financeiramente o desenvolvimento das ações de
assistência social a cargo do Estado.

A Comissão de Saúde propôs uma emenda ao substitutivo, a fim de
repassar o lucro líquido da Loteria do Estado diretamente aos fundos
legalmente instituídos, geridos pelos respectivos conselhos, das áreas
mencionadas no art. 2° da Lei Delegada n° 88, de 2003, que
reorganizou a Loteria do Estado.

Essas modificações propostas, sendo a primeira aprimorada pela
segunda, são necessárias para impedir a transferência de recursos
públicos para entidades privadas, bem como para fundos inexistentes,
nos termos da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que extinguiu
automaticamente os fundos que não se tenham adaptado às suas
normas, no prazo de 180 dias contados da data de sua vigência.
Soluciona-se também um problema gerado pela edição da Lei n°
13.666, de 21/7/2000, que criou o Fundo de Promoção dos Direitos
Humanos. Essa lei estabeleceu como uma das fontes de recursos do
Fundo 7% da renda líquida anual resultante da exploração da LEMG,
sem alterar, no entanto, os demais percentuais de distribuição dos
recursos provenientes de concursos de prognósticos. Com isso, para
atender à legislação vigente, a Loteria deve distribuir 107% de sua
renda.

Esta Comissão apresentou emendas ao projeto em análise,
estipulando os percentuais da renda da Loteria a serem distribuídos
aos fundos e entidades e determinando a publicação de seu resultado
mensal, visando a um melhor acompanhamento e fiscalização e à
transparência quanto à geração e à destinação dos recursos
provenientes da LEMO.

Com relação às emendas apresentadas em Plenário, observa-se
que todas pretendem alterar a destinação da renda líquida da LEMG.
A Emenda n° 3 visa destinar 10% dessa renda à Universidade do
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Estado de Minas Gerais - UEMG -, e a Emenda n° 4 pretende
destinar 1% a atividades de prevenção do uso de drogas e 1% para
atividades de recuperação de dependentes químicos. Em ambas as
emendas persistem os vícios do projeto na sua forma original e da
legislação em vigor, em que a destinação da renda proveniente da
Loteria é estabelecida de forma desarticulada e, em certos aspectos,
contrária à legislação.

A Subemenda n° 2 à Emenda n° 1, que propõe alterar o Substitutivo
n° 1, preserva a intenção da Emenda n° 3, destinando o percentual de
10% à UEMG e reduzindo a participação da FUNED e da FHEMIG em
5% cada uma. Os demais percentuais de participação na renda da
Loteria não sofreram alteração em relação à Subemenda n° 1, desta
Comissão.

Consideramos legítimo o propósito dessa subemenda, garantindo
recursos para que a UEMG exerça seu papel de relevância
indiscutível na área da educação do Estado. Com  isso, regulamenta-
se o disposto no art. 19, inciso V, da Lei n° 11.539, de 22/7/94, que
estabelece como uma das receitas da Universidade os recursos que
lhe forem destinados pela LEMG. Salienta-se, ainda, que o objetivo da
subemenda está em conformidade com a Lei Delegada n° 88, de
2003, que menciona, em seu art. ?°, as áreas às quais serão
destinados recursos da Loteria, entre elas, a educação.

Contudo, a proposta de diminuição do percentual relativo à FUNED
não faz justiça ao relevante fim do projeto, que é assegurar recursos
para a fabricação de medicamentos genéricos e de uso continuado.
Também não podemos concordar com a redução dos recursos
destinados à FHEMIG. Por isso, propomos uma redução dos
percentuais correspondentes ao FEAS, ao Fundo para a Infância e
Adolescência - FIA -, ao Fundo Estadual de Promoção dos Direitos
Humanos - FEPDH - e ao Fundo Estadual de Recuperação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNJPAT - como forma
de contemplar o objetivo pretendido pela subemenda acima citada e,
ainda, destinar recursos à Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

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

150/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 2 e com a
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Subemenda n° 3 à Emenda n° 1, a seguir apresentada, e pela
rejeição das Emendas n

o
s 3 e 4 e da Subemenda n° 2 à Emenda n° 1,

apresentadas em Plenário. Esclarecemos que, com a aprovação da
Subemenda n° 3 à Emenda n° 1, ficam prejudicadas a Emenda n° 1 e
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.

SUBEMENDA N°3 À EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao art. 40 da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, a que

se refere o art. 1° do Substitutivo n°1, a seguinte redação:
"Art. 1°- ........
'Art. 40 - A renda líquida dos concursos de prognósticos explorados

pela Loteria do Estado de Minas Gerais, observada a legislação
federal, será destinada da seguinte forma:

- 15% (quinze por cento) para o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -;

II - 15% (quinze por cento) para o Fundo para a Infância e
Adolescência - FIA -;

III - 25% (vinte e cinco por cento) para a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, a ser utilizado na aquisição de matéria-prima para a
fabricação, pela instituição, de medicamentos genéricos e de uso
continuado necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições
públicas, autarquias e outras, bem como para o atendimento a
estabelecimentos particulares, até que a atividade se torne auto-
sustentável;

IV - 25% (vinte e cinco por cento) para a Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG;

V - 8% (oito por cento) para a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -;

VI - 6% (seis por cento) para a Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES -;

VII - 3% (três por cento) para o Fundo Estadual de Promoção dos
Direitos Humanos - FEPDH -;

VIII - 3% (três por cento) para o Fundo Estadual de Recuperação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT.'.".

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Carlos Pimenta.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 17/3/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Doutor Ronaldo, dando ciência à Casa do falecimento

da Sra. Maristela Santiago, ocorrido em 14/3/2004, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. José Alves de Paula, ocorrido em 8/3/2004, em
Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. Edgar Cruz, ocorrido em 16/3/2004, em Guiricema. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 13° REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 18/3/2004

Presidência dos Deputados Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 20 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.454
a 1.459/2004 - Requerimentos n os 2.526 a 2.531/2004 - Requerimento
da Deputada Ana Maria Resende - Palavras do Sr. Presidente -
Questões de ordem; chamada para a recomposição de quórum;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - DJalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos -
Miguel Martini - Neider Moreira - Ohinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Wehiton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - As 14h15min, a

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

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- A Deputada Vanessa Lucas, i 8-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Marco Aurélio, Ministro do STF, solicitando informações

sobre o alegado na petição cuja cópia encaminha, relativa à Ação
Direta de Inconstitucionalidade n°3.124.

Do Sr. Carlos Velloso, Ministro do STF, solicitando informações
sobre o alegado na petição cuja cópia encaminha, relativa à Ação
Direta de Inconstitucionalidade n°3.139.

Do Sr. José Pedro Alves, Prefeito Municipal de Sarzedo, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.589/2003, do Deputado
Biel Rocha.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.142/2003, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Luiz Felipe Caram, Presidente do Colegiado dos Servidores
Municipais da Saúde de Minas Gerais - COSEMS-MG -, solicitando
mudança da data da reunião da Comissão de Saúde marcada para o
dia 18/3/2004, visto que esse Colegiado estaria participando de um
congresso em Natal, RN. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário de Saúde de
Belo Horizonte, prestando informações sobre as ações de controle da
leishmaniose visceral desenvolvidas no município, em atenção a
requerimento da Comissão de Saúde, encaminhado pelo Ofício n°
75/2004/SOM.

Do Sr. Benedito Braga, Diretor-Presidente substituto da Agência
Nacional de Aguas - ANA -, em atenção ao Ofício n° 14212004/SOM,
indicando o Superintendente de Apoio a Comitês, Sr. Rodrigo Flecha
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Ferreira Alves, para participar da reunião que terá por finalidade
debater o Programa de Investimento para Despoluição dos Recursos
Hídricos da Bacia do Rio Doce. (- A CIPE - Rio Doce.)

Da Sra. Carmen Rocha Dias, Superintendente de Trabalho e Renda
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, encaminhando
termo de referência sobre os Centros Públicos de Promoção do
Trabalho. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete da FIEMG, acusando
recebimento do convite para participar da reunião destinada a debater
o Programa de Investimento para Despoluição dos Recursos Hídricos
da Bacia do Rio Doce, encaminhado pelo Ofício n° 142/2004/SGM. (-
A CIPE - Rio Doce.)

Do Sr. Ludércio Rocha de Oliveira, Diretor da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais, prestando informações relativas ao
requerimento do Deputado Weliton Prado encaminhado pelo Ofício n°
259/2004/SGM.

Da Sra. Misabel Abreu Machado Derzi, em resposta a convite para
participar de reunião da Comissão do Trabalho, encaminhado pelo
Ofício n° 28212004/SGM. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Iran Barbosa, protestando contra afirmações do Deputado
Chico Simões relativas ao Município de Ribeirão das Neves, as quais
considera ofensivas, e criticando as atitudes do Deputado Durval
Angelo e dos demais parlamentares do PT em relação a esse
município.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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° 1.454/2004
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Libério com

sede no Município de Igaratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Libério com sede no Município de Igaratinga.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: O Lar dos Idosos Padre Libério, com sede no Município

de Igaratinga, encontra-se 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.

Por atender os requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares.

- 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° 1.455/2004
Acrescenta parágrafo ao art. 30 da Lei n° 12.903, de 23 de junho de

1998, que define medidas para combater o tabagismo no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 12.903, de 23 de junho de 1998, fica

acrescido do seguinte § 20, passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1°:

"Art. 30 - ....................................
§ 1° - A proibição de que trata este artigo abrange os atos de

acender, conduzir acesos ou fumar cigarro, cigarrilha, charuto,
cachimbo ou similar.

§ 20 - E vedada a prática do tabagismo a docentes, bem como a
toda pessoa que desenvolver trabalho com os alunos, em todas as
dependências a que estes tenham acesso nos estabelecimentos
escolares de educação básica de responsabilidade do Estado.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Gilberto Abramo
Justificação: A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da

população mundial adulta, isto é, 1.200.000.000 de pessoas, sejam
fumantes. Pesquisas comprovam que cerca de 47% de toda a
população masculina e 12% da população feminina no mundo
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aderiram ao vício de fumar. O total de mortes devido ao uso do
tabaco atingiu a cifra de 4.900.000 de mortes anuais, o que
corresponde a mais de 10 mil mortes por dia, sendo o consumo do
tabaco apontado como a principal causa de morte evitável no mundo.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada ano,
aproximadamente 200 mil pessoas morrem por doenças relacionadas
ao cigarro.

O tabaco é a segunda droga mais consumida entre os jovens,
inclusive no Brasil. Isso se deve a facilidades e estímulos para
obtenção do produto, o baixo custo por exemplo. E interessante
observar que a promoção e o "marketing" de produtos derivados do
tabaco para o público jovem são essenciais para que a indústria do
fumo possa manter e expandir suas vendas. A publicidade associa o
tabaco a imagens de sucesso, liberdade, inteligência, poder, entre
outros atributos desejados principalmente pelos jovens. A divulgação
de tais idéias, ao longo do tempo, tornou o hábito de fumar um
comportamento socialmente aceitável. Isso explica, em parte, o fato
de os adolescentes começarem a fumar cada vez mais cedo, apesar
das medidas que vêm sendo tomadas para restringir o uso do cigarro.

O controle do uso de tabaco no Brasil enfrenta uma dificuldade
peculiar: o País é o maior exportador de folhas de tabaco do mundo e
recentemente passou do quarto para o terceiro lugar como produtor
de fumo. Além disso, segundo entidades representativas das
empresas fumageiras, a produ9ão brasileira de fumo atinge quase
669.000t de produto em folha. E importante salientar que a produção
de tabaco requer o uso intensivo de agrotóxicos que provocam danos
à saúde dos agricultores e suas famílias, como intoxicações agudas,
envenenamento e até morte.

As medidas mais recentes de combate ao tabagismo no Brasil são a
proibição da propaganda 	a inclusão do tratamento do vício no

Uatendimento do Sistema único de Saúde - SUS -, ambas a partir de
2002.

A Lei n° 12.903, de 1998, representou grande avanço para coibir a
prática do tabagismo em recintos fechados de repartições públicas e
de escolas, hospitais, postos de saúde ou centros de lazer de
responsabilidade do Estado. No entanto, ela faz restrição apenas a
locais fechados. E necessário que os professores evitem com o
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próprio exemplo a propagação do tabagismo nas escolas, pois os
estudantes, em fase de formação, miram-se em seus educadores.
Além disso, quem inala a fumaça de cigarro de terceiros em
ambientes fechados torna-se fumante passivo. Por isso, a proibição
deverá alcançar todos os espaços da escola aos quais os estudantes
tenham acesso e ser ampliada a todas as pessoas que realizem
trabalhos com os alunos, para preservá-los dos malefícios do fumo.

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

PROJETO DE LEI N° 1.456/2004
Dispõe sobre a produção industrial na região Norte e nos vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido que o Estado desenvolverá e incentivará

políticas públicas na produção industrial na região Norte e nos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Art. 20 - O apoio do Estado de que trata o art. 1° obedecerá às
seguintes diretrizes:

- estimular as indústrias de grande, médio e pequeno porte,
individualmente ou por meio de associações, na interiorização e na
expansão da produção industrial em nível nacional e internacional;

II - priorizar a geração de emprego e renda por meio de instrumentos
de incentivos fiscais e creditícios, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

III - estimular o desenvolvimento das associações de trabalho e das
propriedades do setor rural;

IV - promover campanha do programa para divulgar as
potencialidades regionais em todos os níveis produtivos;

VI - usar recursos do Fundo de Apoio à Micro Empresa - FUMICRO -

VII - usar recursos do Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND.
Art. 30 - O Estado preferencialmente promoverá, na forma, no prazo

e nas condições estabelecidas em regulamento, empréstimo ou
incentivo fiscal, de acordo com o produto das empresas interessadas
na expansão industrial.

Art. 40 - O Estado formará um grupo gestor composto por
representantes de entidades públicas responsáveis pela política de
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desenvolvimento industrial das regiões estabelecidas no art. 1°.

Art. 50 - Caberá ao grupo gestor:
- definir a política geral de aplicações de recursos;

II - fixar as diretrizes e metas, com as prioridades estabelecidas
pelas associações dos municípios da região Norte e dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, respeitadas as necessidades regionais;

III - orientar no que diz respeito a credenciamento junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - empresas e associações
interessadas em participar da expansão na produção industrial;

IV - supervisionara execução da produção industrial, avaliando seus
resultados;

V - propor ações que visem à integração das secretarias e órgãos
governamentais necessários à execução da expansão industrial;

VI - praticar os atos administrativos necessários à implementação da
expansão industrial.

Art. 60 - As empresas e as associações interessadas deverão
inscrever-se junto ao órgão gestor para a participação da expansão
industrial.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
George Hilton
Justificação: A proposição em exame tem por objetivo incentivar o

aumento da produção industrial na região Norte e nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, dando, assim, oportunidade aos
moradores da região de obterem maior qualidade de vida. O
envolvimento de comunidades consiste em ações com o intuito de
buscar a efetiva expansão da atividadé produtiva e em agregamento
de esforços por meio de parcerias com as diversas áreas de produção
econômica. Este projeto de lei faz parte da política econômica, dos
planos e dos programas regionais de desenvolvimento integrado do
Estado, que dispõe de riquíssimo território, dentro de uma das
orientações estratégicas do Governo: Promover o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis. E, também, dentro de um
de seus objetivos prioritários: Reduzir as desigualdades regionais com
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prioridade para melhoria dos indicadores sociais da região Norte e
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. No caso específico do Norte
e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, há diversas atividades que
podem ser desenvolvidas, tendo em vista a efetiva industrialização
regional e o desenvolvimento sustentado, mediante, por exemplo, o
comércio das pedras preciosas e do artesanato, que são produtos de
exportação.

E importante ainda salientar que, para cada emprego direto na
indústria, são criados outros empregos indiretos.

A preocupação de melhorar a qualidade de vida da população é uma
das metas principais do Governador Aécio Neves, haja vista já ter sido
criada a Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, sendo uma de suas
funções levar o desenvolvimento econômico a essas regiões.

Sabemos que nos últimos anos o Estado perdeu mais de 20 mil
empregos diretos e indiretos, em razão da transferência de indústrias
para outros Estados. Na última década, aumentou em mais de 30% o
número de empresas que fecharam suas portas e foram buscar
incentivos fiscais em outras regiões onde a redução de alíquota foi
maior. Por que não segurarmos, então, essas indústrias em nosso
Estado, principalmente nas regiões mais carentes?

Sendo este projeto de grande abrangência, irá contribuir
substancialmente para atender às prioridades de Minas Gerais, em
sintonia com os programas de desenvolvimento e emprego da
Presidência da República.

Enfim, é a participação popular atuando, com a introdução de
técnicas mais modernas ao longo do programa e com o
esclarecimento das autoridades do poder público sobre os recursos
destinados ao fomento da produção, o que favorecerá, em todo o
processo, a democratização de decisões e informações sobre
questões públicas.

Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.45712004
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Institui mecanismos de fomento à recuperação de áreas

degradadas pela exploração integrada da fruticultura e da apicultura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica criada linha especial de crédito no âmbito do Fundo

Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - para a
implementação do Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura,
instituído pela Lei n° 12.998, de 30 de julho de 1998, e das medidas
de incentivo ao desenvolvimento à apicultura, estabelecidas pela Lei
n° 14.009, de 5 de outubro de 2001.

Parágrafo único - A linha especial de crédito de que trata este artigo
se destina ao financiamento de projetos de exploração integrada da
fruticultura e da apicultura.

Art. 20 - O órgão gestor do FUNDERUR, na administração da linha
de crédito criada no artigo anterior, sem prejuízo de sua competência,
deverá:

- elaborar os projetos técnicos para a implementação das culturas
dos produtores selecionados, observada sua viabilidade econômico-
financeira;

II - fiscalizar a aplicação dos financiamentos concedidos, por meio
de técnicos distintos daquõles responsáveis pela elaboração dos
projetos técnicos;

III - negociar e implantar parcerias com municípios para a execução
de projetos de exploração integrada da fruticultura e da apicultura.

Art. 30 - o inciso 1 do art. 50 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de
2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, fica acrescido da seguinte alínea h:

"Art. 50 - ........................................................

h) - promover e estimular a implantação de projetos para
recuperação de áreas degradadas, pelo manejo integrado da
fruticultura e da apicultura.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, de março de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: O setor florestal mineiro é extremamente dinâmico e

desempenha papel relevante na economia estadual. No entanto, tem
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sido constante, ao longo do tempo, a diminuição da cobertura
vegetal original do Estado e o desaparecimento de florestas e matas
ciliares, o que coloca em grave perigo o equilíbrio ambiental. A
substituição das diversificadas matas naturais por monoculturas
praticamente estéreis não pode ser a única solução para o problema
ecológico do desmatamento.

Minas Gerais, pela sua diversidade de climas e de solos, tem
enorme potencial para a produção de frutas, e uma das principais
características da fruticultura é sua enorme capacidade de absorver
mão-de-obra em todas as fases da cadeia produtiva. A criação de
emprego torna possível a fixação do homem no campo, permitindo a
redução e até mesmo a reversão do êxodo rural.

Já a atividade apícola é a única inteiramente compatível com a
preservação e a conservação da flora, da fauna, dos rios e das
nascentes, principalmente porque esses elementos são essenciais
para a produtividade e a qualidade de seus produtos. A polinização,
como comprovam as pesquisas, é importante fator de produtividade
agrícola e a sua ausência pode comprometer a produção de vários
alimentos.

Apesar de cada uma dessas atividades ser objeto de
regulamentação específica, por meio das Leis n°s 12.998, de 1998,
14.009, de 2001, e 14.309, de 2002, faltam ao Estado instrumentos
para a implementação de políticas e de projetos integrados de
exploração econômica da silvicultura, da fruticultura e da apicultura, o
que poderá gerar importantes ganhos sócio-econômicos e ambientais
para o Estado, razão pela qual contamos com o apoio dessa Casa à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.45812004
Declara de utilidade pública o Atlético Futebol Clube, com sede no

Município de Santo Antônio do Aventureiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Atlético Futebol Clube,

com sede no Município de Santo Antonio do Aventureiro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Salas das Reuniões, 10 de março de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundado em 30/9/73, o Atlético Futebol Clube, com

sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro, é uma sociedade
civil e tem como finalidade proporcionar a difusão do civismo e da
cultura física, competir em todas as modalidades esportivas amadoras
especializadas, além de promover atividades assistenciais.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.45912004
Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Dionísio Souza Santos,

com sede no Município de Santa Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso Dionísio

Souza Santos, com sede no Município de Santa Vitória.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Zé Maia
Justificação: O Lar do Idoso Dionísio Souza Santos, com sede no

Município de Santa Vitória, é Uma sociedade civil, beneficente e sem
fins lucrativos. Desde a sua instituição, ocorrida em 31/5/1990, vem
prestando inestimáveis serviços à comunidade local ao acolher
pessoas idosas, proporcionando-lhes abrigo, alimentação, assistência
médica e psicológica.

Por esse trabalho de significativa importância 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.526/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulada manifestação de congratulações com o Sindicato das
Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira de Minas Gerais -
SINDIMOV-MG - pela realização da ga Festa do Trabalhador da
Indústria da Madeira e Móvel.

N° 2.527/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao CREA-MG pelo transcurso do
700 aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do
Trabalho.)

N° 2.528/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
enviado ao Advogado-Geral do Estado pedido de informações que
menciona sobre a dívida ativa do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.529/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas ao
funcionamento efetivo da força-tarefa criada para apurar a autoria do
crime cometido, no Município de Unaí, contra servidores do Ministério
do Trabalho. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pela Comissão do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento n°
2.521/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.530/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Justiça com vistas ao funcionamento
efetivo da força-tarefa criada para apurar a autoria do crime cometido,
no Município de Unaí, contra servidores do Ministério do Trabalho. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento n°2.521/2004, nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.531/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador de Justiça Coordenador da Promotoria
Especializada de Crimes de Prefeitos com vistas ao afastamento do
Prefeito Municipal de Alfenas e de Vereadores desse município,
acusados de corrupção. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja realizado nesta
Casa concurso para escolha de crucifixo a ser exposto no Plenário. (-
A Mesa da Assembléia.)

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário, com muito pesar, o falecimento

do ex-Deputado Wilson Trópia, ocorrido hoje, pela manhã. Na
oportunidade, informa ainda que o velório será realizado no horário
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das 14 às 16 horas, no Crematório Parque Renascer.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, ouvi atentamente a

correspondência enviada pelo cidadão de Neves, Iran Barbosa.
Parece que ele confundiu um pouco a minha fala. Quer dizer,
confundiu alhos com bugalhos.

Conforme está escrito, disse que a política de Neves é um lamaçal.
Realmente é assim. Não falei que a cidade é um lamaçal. Mas até que
ela é, porque os políticos estão nele. Foram eles que fizeram isso lá.
Então, se hoje os trabalhadores e os cidadãos de Neves não têm
moradia digna, rua pavimentada e acesso às suas casas da maneira
como todo cidadão deveria ter, façamos uma reflexão. Com certeza
essa responsabilidade, muito grande, está exatamente nas pessoas e
nos políticos daquela cidade. Posso dizer isso de maneira muito
tranqüila, pois, até hoje, Neves ainda não elegeu um Prefeito do PT,
que é o meu partido.

Portanto não somos parte desse processo, não somos responsáveis
por esse lamaçal, dito de uma maneira equivocada e entendido de
uma maneira incorreta pelo cidadão. Se lá tem barro, atoleiro,
conforme ele bem disse, com certeza - tenho de reafirmar - é
responsabilidade dos políticos que sempre estiveram à frente daquela
administração.

Deixo bem claro que a culpa não é do povo de Neves. Sempre que
tenho oportunidade, digo que o eleitor não erra, não sai de casa, de
manhã, para votar pensando que sua vida piorará. Ele é enganado
pelos candidatos, que, muitas vezes, em época de eleição, aparecem
como verdadeiros santos, possuidores de todas as soluções para
todos os problemas.

Então, reafirmo o que disse e digo para esse jovem que nos
escreveu que lesse um pouco o que falei, a fim de não confundir uma
coisa com outra. Tenho o maior respeito pelos trabalhadores de
Neves e por todos os eleitores do Brasil. Isso não quer dizer que,
muitas vezes, tenha de aplaudir os candidatos eleitos por uma
sociedade, que, quase sempre, é enganada, em época de eleições,
com presentinhos, cestas básicas e promessas que não são
cumpridas.

Neves para mim é o exemplo de uma cidade que, ao longo desses
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anos, sempre foi ludibriada por políticos inescrupulosos.

Sr. Presidente, estamos aqui com a pauta, tendo para votar, em
primeiro lugar, um veto.

Conforme V. Exa. pode verificar, não temos quórum para isso. Hoje
é um dia muito importante para Belo Horizonte e para Minas: o
Presidente da República está aqui e irá encontrar-se com o
Governador, a fim de celebrar convênios que beneficiarão o nosso
Estado, governado por Aécio Neves, e Belo Horizonte, governada pelo
companheiro Fernando Pimentel. E muito importante que este Poder
se faça presente nesses eventos. Diante disso, e não tendo quórum,
solicito o encerramento, de plano, desta reunião. Assim, poderemos
receber o nosso Presidente.

O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Sr. Presidente.
Solidarizo-me com as palavras do Deputado Chico Simões, que nos
convidou para receber o Presidente Lula, que estará, daqui a pouco,
no Palácio da Liberdade, juntamente com o Governador. E com
grande alegria que o recebemos em Belo Horizonte, onde fará a
inauguração do restaurante popular, no Bairro da Lagoinha, e
discursará para correligionários.

Infelizmente, não poderei ocupar a tribuna nesta tarde. Estava
inscrito para abordar novamente o tema relacionado ao projeto Capão
Xavier, ou seja, a mina que está para ser explorada pela MBR, em
Nova Lima, no Bairro Jardim Canadá. Ontem, na Comissão de Meio
Ambiente, apresentei requerimento solicitando mais informações a
respeito dessa instalação. O nobre Deputado Adalclever Lopes
apresentou três requerimentos solicitando informações à FEAM e ao
COPAM sobre seus membros: data de posse e áreas de atuação.
Chegaram denúncias a esta Casa de que membros do COPAM
estariam prestando consultoria a empresas.

Solicitei questão de ordem, porque V. Exa. é um Deputado que
poderá contribuir muito nos debates sobre o projeto Capão Xavier. E
uma grande honra para esta Casa tê-lo presidindo esta reunião.

Por meio de requerimento, solicitei que a Presidente da AMDA
informe a esta Casa se a MBR é sua sócia contribuinte, pois está
defendendo o projeto com toda veemência. Esse fato precisa ser
esclarecido.

Por isso peço aos colegas que se unam a este Deputado e aos
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Deputados Dilzon Meio, Fábio Avelar, Antônio Júlio, Miguel Martini,
para que possamos esclarecer se esse projeto é ou não legal e se irá
contribuir para secar as águas que abastecem Belo Horizonte. O
Deputado Antônio Júlio entregou-me um balde vazio, demonstrando
que está preocupado com uma possível falta de água em Belo
Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito que seja
feita a chamada para a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 10 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de segunda-
feira, dia 22, às 16h30min e às 20 horas, nos termos dós editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15B LEGISLATURA, EM 16/3/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Elmiro Nascimento - Palavras do Deputado Federal Eliseu
Resende - Entrega de placas - Palavras do Deputado Federal Vilmar
Rocha - Entrega de diplomas - Palavras do Sr. Vinícius Guilherme
Rodrigues Vieira - Palavras do Sr. Alexandre Simão de Freitas -
Palavras do Senador Antônio Carlos Magalhães - Palavras do
Senador Marco Maciel - Palavras do Senador Jorge Bornhausen -
Palavras do Governador Aécio Neves - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada -
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Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 10h15min, declaro

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

Ata
O Deputado João Bittar, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Aécio Neves, Governador do Estado; Francelino Pereira, Presidente
do Conselho Consultivo do PFL; Cláudio Lembo, Vice-Governador do
Estado de São Paulo; Senadores Jorge Bornhausen, Presidente do
PFL, Marco Maciel, mentor intelectual do Prêmio Luís Eduardo
Magalhães, Antônio Carlos Magalhães e José Agripino Maia, Líder do
PFL no Senado; Deputados Federais Eliseu Resende, Presidente do
PFL-MG, Vilmar Rocha, Presidente do Instituto Tancredo Neves,
Roberto Brant, Presidente do Instituto Tancredo Neves -MG, e José
Carlos Aleluia, Líder do PFL na Câmara; e Deputado Elmiro
Nascimento, Líder do PFL na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
e autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega do Prêmio Luís

Eduardo Magalhães, 61 edição, referente a 2003. Esse prêmio é
entregue sempre na data do aniversário da ilustre personalidade que
lhe dá nome.

Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será executado pelos Sargentos Ronilson Garcia e Paulo Natividade,
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membros da Orquestra Show da Polícia Militar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Elmiro Nascimento

O Deputado Elmiro Nascimento - Exmos. Srs. Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres; Governador do
Estado, Aécio Neves; Governador do Estado no período de 1979 a
1983, Francelino Pereira dos Santos; Vice-Governador do Estado de
São Paulo, Cláudio Lembo; Presidente do Diretório Nacional do PFL,
Senador Jorge Bornhausen; Senador Marco Maciel, mentor intelectual
do Prêmio Luís Eduardo Magalhães; Senador Antônio Carlos
Magalhães; Líder do PFL no Senado, Senador José Agripino Maia;
Presidente do PFL-MG, Deputado Federal Eliseu Resende; Presidente
do Instituto Tancredo Neves, Deputado Federal Vilmar Rocha;
Presidente do Instituto Tancredo Neves - MG, Deputado Federal
Roberto Brant; Líder do PFL na Câmara, Deputado José Carlos
Aleluia; Deputados, Deputadas, Prefeitos, Vereadores, líderes, minhas
senhoras e meus senhores, as lideranças do PFL emitem, de forma
livre e independente, os conceitos e as convicções quanto à atuação
de suas ações partidárias, defendendo a livre iniciativa, a livre
competição e a valorização da eficiência e da democracia como metas
indispensáveis ao crescimento brasileiro. Neste importante momento
político brasileiro, em que comemoramos os 20 anos da Aliança
Liberal, quando incontestáveis lideranças políticas nacionais, imbuídas
do compromisso cívico da liberdade e por meio de serenidade e
inteligência, empreenderam ações que culminaram na reconquista da
democracia.

Grandes nomes se destacaram nesse marco histórico da política
nacional, principalmente os de Aureliano Chaves de Mendonça,
Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Marco Maciel, quando, por
meio de seus princípios éticos, morais e partidários, aliados às
atitudes programáticas e ideológicas, empenharam seus esforços para
culminar no acontecimento político de maior importância e relevo do
século que se findou, onde presenciamos a revolução cívica e
democrática que impregnou o Brasil de norte a sul: a campanha
"Diretas Já" e o lançamento do nome de Tancredo Neves à
Presidência da República, homem responsável e íntegro, que soube
conduzir a coisa pública com zelo e ética, imprimindo em seu herdeiro
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natural, o ilustre Governador Aécio Neves, sentimentos libertários e
ideais pautados na confiança e no otimismo.

Investidos de coragem e civismo, esses lideres, com luta e
convicção, convocaram os brasileiros para participarem da difícil
tarefa de governar. Sob o lema da verdade, souberam atribuir ações e
decisões, com o intuito de bem servir com honradez e lealdade ao
nosso povo, ressaltando as virtudes desta brava gente e
principalmente de nós mineiros, enaltecidas nas palavras do Senador
Marco Maciel: "em Minas Gerais nasceu a busca da liberdade, da
democracia e do desenvolvimento do País. O PFL, em seus encontros
políticos, vivenciou momentos propícios com os universitários
brasileiros, buscando no vigor desses jovens, em suas ações, no seu
idealismo e, sobretudo, na sua inteligência e discernimento, o melhor
e principal objetivo dessa aproximação: a procura de futuras,
expressivas e responsáveis lideranças. Os estudantes brasileiros são
uma força dotada de muitos valores, destacando-se nos diversos
segmentos de nossa cultura e sobressaindo-se nas áreas literárias,
artísticas e políticas, resultando em grandes empreendedores no
desenvolvimento nacional.

O prêmio Luís Eduardo Magalhães destina-se não só a destacar
alunos de graduação e de pós-graduação integrantes das instituições
de ensino superior, mas, sobretudo, a avaliar os seus conceitos, idéias
e objetivos à procura de um rumo desejável para as ações partidárias.

O Instituto Tancredo Neves, ao criar o Prêmio, veio consolidar duas
importantes verdades da democracia brasileira. Em primeiro lugar, é
homenagem justa e merecida ao saudoso Deputado Federal Luís
Eduardo Magalhães, que dedicou sua vida em favor de uma
sociedade mais justa e humanitária. Enumerar suas virtudes e suas
ações como homem público, como amigo e pessoa empenhada no
desenvolvimento democrático e moderno de nossa terra torna-se
desnecessário, porque só a citação de seu nome remete-nos às
lembranças de sua vida ímpar e digna, um exemplo a ser seguido.
Entretanto, não poderia deixar de destacar sua incontestável
liderança, proveniente de seu caráter forte e destemido, fruto de sua
formação e como herdeiro de uma das mais significativas tradições
políticas, oriundas do homem público da estirpe do Senador Antônio
Carlos Magalhães, que fizeram de sua pessoa notável depositário da
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luta à procura de uma sociedade mais justa.

Em segundo lugar, essa verdade democrática de cidadania em que
acadêmicos, cônscios de nossos problemas e de nossas esperanças
de soluções práticas e viáveis, imprimiram nos temas propostos nesta
6 a edição do Prêmio Luís Eduardo Magalhães, "Revolução
Tecnológica, a Economia do Conhecimento e a Democracia" e a
"Democracia: o Espaço da Paz - Império e Ditadura: A Geopolítica da
Guerra", uma visão lógica desses tempos de mudanças,
transformações e direitos adquiridos desse povo forte e trabalhador.

Agradeço ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres, pelo acolhimento de nossa indicação para a realização, neste
Plenário, desta reunião especial para a entrega do Prêmio Luís
Eduardo Magalhães - & edição. A comissão julgadora, indicada à
apreciação dos trabalhos inscritos, cumprimento pela tarefa
brilhantemente cumprida. A comissão organizadora, na pessoa do
Deputado Federal Vilmar Rocha, Presidente do Instituto Tancredo
Neves, meus cumprimentos. Aos agraciados, expresso meu respeito e
admiração pelos trabalhos dignos de nossos aplausos e louvor. A
todos aqueles que participaram desta 6 edição, seja com trabalhos
apresentados ou como os anônimos na concretização deste momento,
meus parabéns.

Com todos os presentes, compartilho a alegria deste memorável dia.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Eliseu Resende
Permitam-me que, em nome da Executiva do PFL-MG e do Instituto

Tancredo Neves, em nome dos Deputados Federais de Minas, Carlos
Melles, Cleuber Carneiro, Roberto Brant e LaeI Varella, e dos
Deputados Estaduais Elmiro Nascimento, Gustavo Valadares, Doutor
Viana, Paulo Cesar e Sebastião Navarro Vieira, agradeça os
presentes que nos visitaram e que enobrecem esta reunião solene.
Nossos agradecimentos ao Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, por ter concedido ao PFL, por requerimento
do Deputado Elmiro Nascimento, a realização desta reunião especial;
agradeço a presença do ilustre Governador de Minas Gerais, Aécio
Neves; do Vice-Governador de São Paulo, Cláudio Lembo; dos
Senadores Jorge Bornhausen, Presidente do PFL nacional, Marco
Maciel, ex-Vice-Presidente da República, Antônio Carlos Magalhães,
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César Borges, José Agripino Maia, Romeu Tuma, Rodolfo Tourinho
e Heráclito Fortes; do ex-Senador Francelino Pereira, dos Deputados
Vilmar Rocha, Presidente do Instituto Tancredo Neves - ITN-Nacional;
José Carlos Aleluia, Aroldo Cedraz, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Luiz Carreira, Rodrigo Maia, Walderney Avelino, Sônia Fontes, Vick
Pires, Paulo Magalhães, Gilberto Cassado, Paulo Gouveia, Jorge Curi,
Luiz Eduardo Filho - filho de Luiz Eduardo Magalhães - e João Roma
Neto - Presidente nacional do PFL Jovem.

Agradecemos, ainda, a presença dos membros da comissão
julgadora do Prêmio Luís Eduardo Magalhães, Deputado Aroldo
Cedraz, Prof. Antônio Paim, Prof. Eiiti Satto, Profa. Tânia Maria de
Paula Lira e Prof. Paulo Franner; do Prefeito de Salvador, Antônio
lmbassahy; dos Prefeitos, Vereadores, lideranças, Presidentes e
membros dos diretórios municipais do partido em Minas Gerais; do ex-
Presidente desta Casa Homero Santos, Deputado Federal pelo PFL
de Minas, e de parlamentares de outros partidos cuja presença
enobrece esta reunião.

O PFL se reúne nesta Casa por três motivos: primeiro, para fazer a
entrega do Prêmio Luís Eduardo Magalhães; segundo, para fazer a
entrega de diplomas aos formandos da Escola Nacional de Política do
Instituto Tancredo Neves, e terceiro, para lembrar um momento
histórico da vida nacional ocorrido há 20 anos, quando se estabeleceu
um pacto político e se criou a Aliança Democrática, pelo manifesto
"Compromisso com a Nação", subscrito pelos brasileiros Tancredo
Neves, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves e Marco Maciel.

Há 20 anos, quatro brasileiros, representantes do PMDB e do PFL
deliberaram constituir um pacto político e formar uma "aliança
democrática", aberta a todos os partidos políticos e ás demais forças
democráticas, objetivando o retorno á democracia, a consolidação das
instituições, o desenvolvimento econômico do País e a realização da
justiça social. Para isso, firmaram um documento intitulado
"Compromisso com a Nação", voltado para pontos fundamentais,
como o restabelecimento imediato das eleições diretas livres e com o
sufrágio universal para Presidente, Vice-Presidente da República e
Prefeitos das Capitais dos Estados; a convocação de Constituinte,
livre e soberana, em 1986, para elaboração de nova Constituição; a
retomada e o reordenamento do processo de desenvolvimento, como
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opção fundamental da sociedade brasileira; a reprogramação
global da dívida, em condições que preservassem o povo de
sacrifícios insuportáveis e resguardassem a soberania nacional, além
de outros pontos que poderão ser lembrados pela leitura do texto
pleno do manifesto, cuja cópia está sendo distribuída nesta
solenidade. Concordaram os signatários em que o candidato a
Presidente da República fosse proposto pelo PMDB, que indicaria o
Governador Tancredo Neves, e que o candidato a Vice-Presidente
fosse apresentado pelo PFL, que indicaria o Senador José Sarney. O
documento surtiu seus efeitos: calou fundo no espírito da Nação,
promoveu a transição ao regime democrático e mudou a história do
Brasil.

Para prestar a homenagem do PFL e do ITN aos signatários do
manifesto, passaremos à entrega das placas alusivas àquele
momento histórico ao Senador Marco Maciel; ao Governador Aécio
Neves, que receberá a placa atribuída ao ex-Presidente e ex-
Governador Tancredo Neves; a Antônio Aureliano Sanches de
Mendonça, que receberá a placa atribuída ao ex-Vice-Presidente da
República e ex-Governador Aureliano Chaves; e a Osvaldo Manicard,
Secretário do Senador Ulissés Guimarães por muitas décadas, que
receberá a placa atribuída a este saudoso homem público.

Entrega de Placas
O locutor - Procederemos à entrega de placas comemorativas dos

20 anos da Aliança Liberal, que uniu os mineiros em torno da
campanha das Diretas-Já e da candidatura de Tancredo Neves. Em
nome do ex-Governador do Estado de Minas Gerais e ex-Presidente
da República Tancredo Neves, convidamos o Governador Aécio
Neves. Convidamos o Senador Marco Maciel, ex-Governador do
Estado de Pernambuco e ex-Vice-Presidente da República. Em nome
do Sr. Aureliano Chaves, ex-Governador do Estado de Minas Gerais,
ex-Vice-Presidente da República e fundador do PFL, convidamos o Sr.
Antônio Aureliano Sanches de Mendonça e a Sra. Maria Cecília
Fonseca. Em nome do Sr. Ulisses Guimarães, ex-Presidente da
Câmara dos Deputados, convidamos o Sr. Osvaldo Manicard, seu
secretário particular durante 40 anos, neste ato representando a
família do homenageado. Para fazer a entrega das placas,
convidamos o Deputado Federal Eliseu Resende.
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- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Deputado Federal Vilmar Rocha
O Deputado Eliseu Resende, em nome do Instituto Tancredo Neves

e do PFL de Minas, já registrou e agradeceu a presença das
autoridades da Mesa, dos companheiros de Minas, dos familiares do
Luís Eduardo Magalhães, dos homenageados, dos estudantes
vitoriosos do Prêmio Luís Eduardo Magalhães. Destacarei apenas
duas coisas. Em primeiro lugar, para um partido político ser forte,
estável, permanente e importante, precisa estar centrado e baseado,
naturalmente, em uma filosofia, em uma doutrina e em um programa.
Ele precisa também estar centrado em determinados valores, que
formam a sua cultura interna, a sua alma e a sua identidade. Em
Minas, hoje, reforçamos um dos valores do nosso partido, o
reconhecimento e a gratidão por aqueles que contribuíram para o
nosso partido e para melhorar o Brasil. A homenagem que o Deputado
Eliseu Resende prestou ao quatro signatários do compromisso com a
Nação, representados pelo Presidente Marco Maciel é uma prova de
que o nosso partido e esses brilhantes homens públicos estiveram
presentes em um momento extremamente delicado da vida do País,
de transição de um regime autoritário para a democracia. Talvez essa
tenha sido uma das transições políticas mais tranqüilas e mais bem
sucedidas. O compromisso com a Nação e a engenharia política teve
como líderes esses quatro homens públicos homenageados hoje.

Agora, estamos lançando a 6a edição do Prêmio Luis Eduardo
Magalhães, que é uma homenagem. Se fosse vivo, hoje ele estaria
completando 49 anos. Aliás, o seu filho está presente e gostaria que
se apresentasse, para que homenageássemos o Luís Eduardo. O
Presidente Marco Maciel sempre diz que o Luís Eduardo é um dos
nossos que se foi, o primeiro talvez. Este é um auditório político, e não
precisamos dizer que o Luís Eduardo teve papel muito importante
para o crescimento e a consolidação do nosso partido. Teve também
papel importantíssimo e vital na condução e no sucesso das reformas.
E bom imaginar que, se não tivéssemos feito as reformas estruturais,
possivelmente o País não estaria como se encontra hoje. Teve papel
importante como Presidente da Câmara e líder do partido, na
condução das reformas. A entrega do prêmio que tem o seu nome é
uma homenagem, reconhecimento e gratidão de todos do partido e
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dos seus amigos pelo seu papel importante no processo recente e
contemporâneo da consolidação da democracia e do desenvolvimento
político do País.

Agradeço aos estudantes que vieram receber esse prêmio. Muito
obrigado pela participação, presença e dedicação. Estamos na sexta
edição, e isso, em um País jovem como o nosso, revela que o prêmio
está consolidado. Gostaria que os vitoriosos de hoje se
apresentassem: Amanda Pauline Costa, da Universidade Federal do
Paraná; Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira, da Universidade de São
Paulo; Pablo Silva Cesário, da Universidade de Brasília; Alexandre
Simão de Freitas, da Universidade Federal de Pernambuco; Elisabeth
Rosa Silva, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e
Euclides França Camargo, da Universidade Federal do Paraná. Hoje
também estamos lançando os temas da sétima edição. Centenas de
estudantes universitários de todo o Brasil já participaram das edições
anteriores, cujos temas fazem parte da agenda contemporânea do
País. Portanto, muito obrigado pela participação de vocês nessa
iniciativa do Instituto Tancredo Neves.

Finalmente quero chamar a atenção dos presentes para outra
solenidade, pequena, simples, mas importante, que estamos
realizando hoje em Minas, que é a entrega do diploma para um
representante dos estudantes de Minas que participaram do curso de
formação política do Instituto Tancredo Neves. Criamos a Escola
Nacional de Política e, por um sistema muito avançado de televisão,
uma rede de tevê privada transmitiu para mais de 100 cidades
brasileiras de 21 Estados diferentes cursos de formação política, que
são um grande sucesso. Foram milhares os participantes dos cursos
de formação política do Instituto Tancredo Neves, e, ao final, estamos
diplomando em todo o Brasil 1.480 estudantes.

Em Minas, a escola funcionou pela primeira vez, em razão do
interesse e da liderança do Deputado Federal Eliseu Resende,
Presidente do nosso partido. Assim, centenas de estudantes mineiros
participaram desse curso da Escola Nacional de Política, sobretudo
em cinco cidades: Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Montes Claros e
Patos de Minas. Escolhemos um estudante para, em nome de todos
os outros, receber o diploma da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de
Janeiro, que ministrou o conteúdo desse curso de gestão pública
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municipal.

No próximo dia 29 de março, iremos reiniciar o curso de formação
política do Instituto Tancredo Neves. Digo isso porque, enquanto a
reforma política não sai, silenciosamente como muitos fatos
importantes acontecem sem serem percebidos, o Instituto Tancredo
Neves está com um amplo programa de formação política, sobretudo
para que os jovens participem de forma mais consciente e crítica do
processo político. Esse é um item importante do trabalho do Instituto
Tancredo Neves.

Com essas palavras, mais uma vez, agradeço a presença dos que
vieram prestigiar esta solenidade. Escolhemos Minas em homenagem
aos nossos companheiros daqui, em especial a Eliseu Resende,
Presidente do PFL de Minas, e ao Deputado Roberto Brant,
Presidente do Instituto Tancredo Neves, em Minas. Quero também
fazer uma homenagem especial ao nosso grande companheiro e
amigo, Senador Francelino Pereira. Agradeço também, em nome do
Instituto, o Governador Aécio Neves, que, com sua presença,
abrilhanta, qualifica, prestigia e valoriza esta solenidade. Muito
obrigado e um bom-dia a todos.

Entréga de Diplomas
O locutor - Solicitamos a comparecer ao local de condecoração a

Sra. Maria de Fátima Medeiros Ferreira, que, em nome dos alunos do
Instituto Tancredo Neves, de Minas Gerais, receberá das mãos do
Deputado Federal Vilmar Rocha, o Diploma de conclusão do curso de
Administração Política da Escola Nacional de Política.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - Passaremos à entrega do Prêmio Luís Eduardo

Magalhães. Convidamos os homenageados a se dirigirem ao local da
premiação. No nível de graduação, terceiro colocado, Sr. Pablo Silva
Cesário, aluno do 80 semestre de Relações Internacionais na
Universidade de Brasília. Convidamos o Senador Jorge Bornhausen
para fazer a entrega do diploma.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - O segundo colocado, Sr. Vinícius Guilherme Rodrigues

Vieira, aluno do 20 ano de Comunicação Social na Universidade de
São Paulo. Convidamos o Exmo. Sr. Antônio Carlos Magalhães para
fazer a entrega do diploma.
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- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - A primeira colocada, no nível de graduação, Sra. Amanda

Pauline Costa, aluna do 60 semestre de Direito na Universidade
Federal do Paraná. Convidamos o Exmo. Sr. Deputado Federal
Roberto Brant para fazer a entrega do diploma.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - Neste instante, recebem seus prêmios os agraciados do

nível de pós-graduação. O terceiro colocado, Sr. Euclides França
Camargo, pós-graduando em Tecnologia da Informação na
Universidade Federal do Paraná. Para fazer a entrega do diploma,
convidamos o Senador Agripino Maia.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - A segunda colocada, Sra. Elisabeth Rosa Silva,

mestranda em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. Para fazer a entrega do diploma, convidamos o Exmo.
Sr. Francelino Pereira.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - O primeiro colocado do nível de pós-graduação, Sr.

Alexandre Simão de Freitas, doutorando em Sociologia na
Universidade Federal de Pernambuco. Para fazer a entrega do
diploma, convidamos o Senador Marco Maciel.

- Procede-se à entrega do diploma.
O locutor - Farão uso da palavra os representantes dos agraciados.

Para seu pronunciamento, o Sr. Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira,
representando os graduados.

Palavras do Sr. Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira
Prezados senhores e senhoras, autoridades, primeiramente,

agradeço, em nome não apenas dos ganhadores da sexta edição do
Prêmio Luís Eduardo Magalhães, mas de todos os estudantes
brasileiros, pela iniciativa do Instituto Tancredo Neves e do PFL de
promover anualmente esse verdadeiro debate sobre temas da
atualidade, tanto no âmbito federal quanto mundial. Isso se faz
necessário sempre, mas sobretudo hoje, em que as conquistas das
sociedades democráticas se vêem ameaçadas pelo terrorismo e pelas
respostas dadas a ele. Se o Brasil não padece desse mal, a minha e
as futuras gerações têm o grande desafio de consolidar, cada vez
mais, o regime democrático em nosso País.

rs
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Afinal, se foi restabelecido o direito do povo de escolher seus

governantes, esse mesmo povo ainda possui muitas demandas a
serem atendidas para que possam exercer a democracia em sua
plenitude. Todavia, essa cidadania não pode ser estabelecida por
meio de políticas meramente assistencialistas, envolvendo métodos
arcaicos. Já que vivemos a era das metáforas, "não basta dar o peixe,
tem-se de ensinar a pescar". Realmente, precisamos de menos
metáforas e mais ação. Por isso apelo às autoridades presentes,
desde já, para que procurem satisfazer a ânsia de cidadania da nossa
população, desenvolvendo políticas duradouras e sólidas que visem à
correção de nossas assimetrias sociais históricas. Assim, quando a
geração dos vencedores desse concurso estiver mais velha, alguns
dos quais nasceram há exatos 20 anos, quando restabelecermos a
democracia no nosso País, as coisas já estarão encaminhadas - quem
sabe? - rumo ao período de prosperidade e paz duradouros.

Viva a democracia! Viva o Brasil!
O locutor - Em nome dos pôs-graduados, fará seu pronunciamento o

Sr. Alexandre Simão de Freitas.
Palavras do Sr. Alexandre Simão de Freitas

Exmos. Srs. Presidente desta Assembléia, Governador do Estado,
Senadores, Deputados; familiares, amigos e demais participantes
desta solenidade, gostaria de agradecer, citando, de início, uma
provocação de um filósofo chamado Emmanuel Lévinas, que diz que
para os realistas o ser humano constitui, antes de qualquer coisa, um
escândalo. Realistas, diz Lévinas, são todos aqueles que imaginam o
indivíduo humano relacionado à sociedade em que vive, em geral, de
forma externa e instrumental. Ora, Lévinas diz que pensar assim,
dessa forma realista, é confundir a distribuição beneficente de comida
com o partilhar de uma refeição.

Perdoem-me a digressão, mas, ao ser provocado por essa comissão
a pensar a democracia brasileira no contexto de transformações
mundiais, não só a globalização das economias, mas também as
novas tecnologias de informação e comunicação, coloco em cheque
os padrões de sociabilidade na atualidade. Uma questão não me
escapou da mente: hoje, como pensar a democracia no Brasil?
Porque, obviamente, a democracia tem de começar em algum lugar.
Mas onde? A resposta que me veio não foi minha, mas de John
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Dewey, que dizia, nos Estados Unidos, no final do século XIX, que
a democracia tem de começar na nossa casa. Ele não defendeu um
comunitarismo do tipo auto-referente, tão em voga na atualidade. Ao
contrário, ele tentou nos mostrar que a democracia tem de começar
num lugar tangível e sensível, onde homens e mulheres amarrem no
seu cotidiano tipos de relações capazes de compartilhar experiências
comuns.

A sociabilidade democrática designa, então, uma forma de vida que
precisa estar encarnada em nossas práticas e formas de cooperação
mais elementares - digamos, se quisermos, em forma de participação
estatal até para que a democracia política, com suas instituições,
regras e procedimentos, possa prosperar e ser legitimada pelo
conjunto da população. Aliás, o próprio Estado não pode garantir as
condições de cooperação democrática, se a própria sociedade não se
dispuser a cooperar democraticamente. E por isso que se diz que a
democracia tem essência delicada, sutil. Exige cuidados permanentes
daqueles que já foram lutando por ela e daqueles que permanecem
doando seu tempo, suas vidas e seus pensamentos para manter vivo
o espírito democrático em nosso País. Nesse sentido, gostaria, hoje,
de agradecer a todos, a Deus em primeiro lugar, aos nossos
familiares, professores, a todos aqueles que em diferentes espaços e
instituições nos permitem sentir orgulho de ver, no seio da sociedade
brasileira, 20 anos após um período sombrio, nas nossas Casas
Legislativas, de discussão e de debate democrático, que o
pensamento que faz cada brasileiro sonhar por um mundo melhor é,
antes de tudo, aquilo que João Cabral de Meio Neto já dizia - e vou
parafraseá-lo -, num poema intitulado "A Educação pela Pedra". Faço
minhas as palavras dele: "Em nosso País, a democracia também tem
de ser aprendida pela pedra, porque, nos sertões e veredas deste
nosso imenso e complexo País, a democracia há de ser sempre uma
pedra a entranhar na alma daqueles que não perderam ainda a
esperança de um Brasil mais justo". Muito obrigado.

Palavras do Senador Antônio Carlos Magalhães
Exmo. Sr. Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado Mauri

Torres; eminente amigo e grande Governador de Minas Gerais;
Presidente Jorge Bornhausen; Líderes do PFL no Senado e na
Câmara; demais autoridades; Presidente do Instituto Tancredo Neves;
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Deputados Federais e Estaduais; Prefeitos de Minas Gerais,
Prefeito de Salvador, Dr. Antônio lmbassahy; meus amigos de Minas
Gerais, agradeço ao Instituto Tancredo Neves e ao PFL mais esta
demonstração de apreço à memória de Luís Eduardo, que hoje
completaria 49 anos e que, morrendo aos 43, pôde realizar um
trabalho que o colocou entre as figuras mais destacadas do Brasil
contemporâneo, sendo um dos maiores responsáveis pelas reformas
políticas e administrativas do País.

Luís Eduardo era sereno e enérgico e, ao mesmo tempo, de uma
civilidade rara nas pessoas que conseguem chegar ao poder. Ele
queria um partido aberto a todos, um partido que chegasse, cada vez
mais, ao coração do povo.

Aqui vejo o Governador Aécio Neves, que realiza um Governo
excepcional, levando-se em conta a situação que encontrou. Aqui vejo
homenagens a pessoas que não merecem sair da memória do povo
brasileiro e, por isso, devem ser relembradas, como fizemos há pouco
com Ulisses Guimarães; com Tancredo Neves, um grande amigo que
me deu a honra de ser seu Ministro, a quem devo gratidão; com
Aureliano Chaves de Mendonça, a dignidade personificada; e com o
Senador Marcos Maciel, homem público que, em qualquer lugar,
sempre é o mesmo. Se os mais antigos me permitirem, gostaria, com
respeito e amizade, falar de duas pessoas de Minas Gerais. Convivi
com muitas pessoas de Minas Gerais, como Pedro Aleixo e Adauto
Cardoso, mas gostaria de me referir, neste momento, a dois políticos
que governaram Minas: Mílton Campos e Juscelino Kubitschek, que
governou também o Brasil, não posso esquecê-lo, embora não seja do
meu partido. Tive a honra de privar da amizade de ambos no meu
aprendizado político, aos 30 anos, na Câmara dos Deputados. Deles,
recebi lições diametralmente opostas, mas sempre com um fundo de
grandeza. Mílton Campos, com seu temperamento calmo e sereno,
talvez a figura mais lídima do Senado Federal e do Governo de Minas,
disse, quando houve a greve dos professores e lhe pediram para
mandar as tropas - havia atraso de pagamento das professoras, o
Aécio também deve estar passando por isso -, o seguinte: "Por que
mandar tropas? Mandem o trem pagador, é mais fácil". Quanto a
Juscelino Kubitschek, queiram ou não, é a figura contemporânea mais
importante do País, porque foi o responsável pelo Brasil grande. Tive



810
a honra de ser seu amigo. Por isso, na Assembléia de Minas, não
poderia deixar de falar sobre essas pessoas.

Luís Eduardo tinha ainda um futuro muito brilhante. Talvez, quem
sabe?, os destinos do País tivessem sido outros. A responsabilidade
disso não é dos parlamentares, mas do povo brasileiro, que deve
encontrar, talvez numa figura jovem como ele, alguém que possa
realizar o trabalho de que o Brasil necessita, ou seja, de união, sem
radicalismo de nenhuma espécie.

Vivemos momentos difíceis, por isso até em nosso partido existem
as divergências. Divergências democráticas que, ao final, chegam às
convergências. E por isso que estou aqui hoje, pois Luís Eduardo era
exemplo de divergir e convergir. Luís Eduardo era, realmente, uma
figura doce, mas enérgica. Ele tinha, em quase todos os que aqui se
encontram, amigos pessoais. Falecendo aos 43 anos, realizou mais
que muitos que viveram 100. Esse é o meu consolo.

Em meu nome e no de nossa família, agradeço esse prêmio ao
Instituto Tancredo Neves. Felicitar os vencedores já demonstra
propensão para brilhar no futuro, principalmente na política, já que
necessita de pessoas competentes que comecem a trabalhar cedo
para serem os homens públicos de amanhã.

Portanto, felicitando os vencedores desse prêmio e o Instituto
Tancredo Neves, na pessoa de seu Presidente ou do Presidente do
partido, desejo, mais uma vez, agradecer com muita emoção esta
homenagem a Luís Eduardo. O Brasil só tem a homenageá-lo. Em
todas as partes deste País, alguém fez alguma coisa homenageando
a memória dele. E hoje, nesta Assembléia de Minas, lembro-me do
grande momento que aqui viveu pouco antes de falecer, momento
esse que recordava com muita emoção. Assim, é com essa mesma
emoção que agradeço a Minas e ao seu povo, principalmente seus
representantes na Assembléia, as homenagens que a ele foram
prestadas. Muito obrigado.

Palavras do Senador Marco Maciel
Exmo. Sr. Governador Aécio Neves, na pessoa do qual saúdo todo o

povo de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Estadual Mauri Torres e
demais parlamentares presentes; Exmo. Sr. Presidente Nacional de
nosso partido, Senador Jorge Bornhausen, na pessoa do qual saúdo
os Líderes, Senador José Agripino, no Senado, e José Carlos Aleluia,
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na Câmara, os Deputados e Senadores que aqui se encontram,
Senador Antônio Carlos Magalhães, avô do "Duquinha", filho do Luís
Eduardo, que também está presente a esta cerimônia; meu caro ex-
Governador Francelino Pereira; meu caro Deputado Eliseu Resende,
Presidente de nosso partido, na pessoa do qual cumprimento os
integrantes do partido em nosso Estado; e integrantes do Instituto
Tancredo Neves, na pessoa do Deputado Vilmar Rocha, Deputado
Elmiro Nascimento, nosso representante nesta Casa Legislativa; nesta
cerimônia, estamos a lembrar dois momentos extremamente
importantes de nossa vida como Nação e instituição. Em primeiro
lugar, o precoce falecimento de Luís Eduardo Magalhães. A morte se
alojou muito cedo na sua pessoa. Sempre tenho presente que na vida
não vale quanto se vive, mas como se vive. Viveu pouco, mas viveu
muito, pois deu grande contribuição ao País em momento muito difícil
de nossa história. Em segundo lugar, hoje completa 20 anos o
"Compromisso com a Nação", movimento que teve em Minas um de
seus pontos nucleares. O pacto constitutivo da Aliança Democrática
tornou possível o retorno do País ao Estado de direito; mais do que
isso, permitiu ao Brasil o retorno à democracia e a consolidação
institucional brasileira; completou, portanto, o processo de abertura
política. De alguma forma, os fatos podem ser resumidos em duas
palavras: democracia e modernização. Se, com o "Compromisso com
a Nação", restauramos a democracia, que hoje se tornou pujante, de
outra parte, Luís Eduardo, buscamos a modernização do País, tanto
política quanto econômica e social.

Este momento nos faz, lembrando o passado, refletir sobre o
presente e pensar o futuro. Certa vez, Gilberto Freire disse que o
tempo era trívio: presente, passado, futuro. De alguma forma, vivemos
essa interposição de tempos nesses instantes vividos pelo País, que
teve um passado do qual pode se orgulhar, que enfrenta as
vicissitudes do presente sem pessimismo - lição tão viva deixada por
Juscelino Kubitschek - e que se prepara para o futuro consciente de
que temos condições de realizar o que sonhamos, isto é, tornar
presente o Brasil do futuro, investindo, cada vez mais, naquilo que o
brasileiro tanto reclama: pão, espírito, justiça e liberdade. Obrigado.

Palavras do Senador Jorge Bornhausen
Exmo. Sr. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia
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Legislativa; Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais;
Cláudio Lembo, Vice-Governador do Estado de São Paulo;
componentes da Mesa; companheiros de partido, em especial o
Senador Antônio Carlos Magalhães, pai do Deputado Luís Eduardo
Magalhães, muito justamente homenageado neste momento;
parlamentares federais, estaduais, Prefeitos e Vice-Prefeitos;
autoridades; agraciados com o prêmio que completa mais uma etapa
na sua história; minhas senhoras e meus senhores, louvo a iniciativa
do Líder Deputado Elmiro Nascimento ao propor sessão solene na
Casa do povo de Minas Gerais para, na comemoração de mais um
Prêmio Luís Eduardo Magalhães, fazer referência expressa ao
compromisso com a Nação, conseqüência da aliança democrática e
ao nascimento do PFL. Cumprimento Alexandre, Elizabeth, Euclides,
Amanda, Vinícius e Pablo pelo sucesso, desejando-lhes que ainda
tenham muito mais sucesso em suas vidas. Este é um bom prenúncio,
de quem já conseguiu destaque num concurso de que participaram
centenas de estudantes. Meus parabéns a todos.

Quero falar da importância de fazermos sempre e a cada ano essa
homenagem a Luís Eduardo Magalhães; e, nesta data, contar com a
honrosa e expressiva presença do Governador Aécio Neves. Fazemos
justiça a um homem público que soube cumprir sua missão e deixou
uma marca muito forte no parlamento e na vida brasileira, em sua
curta passagem entre nós. Tenho a sensação de que hoje, aqui,
teríamos esse jovem tão simpático e afável, Luis Eduardo, como
Presidente da República. Era o que o País merecia. Era o de que o
País precisava. Seria, sem dúvida, algo muito importante na vida
desta Nação. Tornou-se um sonho, mas seus amigos fazem questão
de sempre relembrar a sua presença por tudo que construiu como
Líder proeminente do PFI e como Presidente da Câmara dos
Deputados. Desejamos, portanto, marcar mais uma vez esta data e
dizer que o próximo prêmio será voltado para o segundo episódio
importante nesta sessão solene, o compromisso com a Nação, para
que, passados 20 anos, não haja mais deturpações em relação
àqueles que, como nós, que formamos a Frente Liberal, tiveram a
coragem de enfrentar a perda dos mandatos a fim de conseguir a
transição correta para a democracia plena e, com isso, assegurar ao
País uma transição sem seqüelas. Essa é uma grande oportunidade
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para que a juventude brasileira se aprofunde no tema e possa
fazer, como hoje nesta Assembléia, uma justa homenagem aos
ausentes, aos desaparecidos, mas sempre lembrados eminentes
líderes desse movimento e deste País: Presidente Tancredo Neves,
Presidente Ulisses Guimarães, Presidente Aureliano Chaves. Fica
conosco Marco Maciel para dar continuação, com seu exemplo de
homem público, a tudo aquilo que foi conquistado naquele momento
importante para a Nação brasileira.

Cumprimento o Instituto Tancredo Neves, Vilmar Rocha, Eliseu
Resende e Roberto Brant. Vamos continuar marcando esse fato na
vida do nosso partido. Completamos 19 anos de existência. E pouco,
ainda temos muito a fazer. Homenagear Luís Eduardo é a melhor
maneira de mostrar o que é um verdadeiro homem público e sua
importância na vida de um país. Muito obrigado.

Palavras do Governador Aécio Neves
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri

Torres; ex-Governador Francelino Pereira; Vice-Governador de São
Paulo, Claúdio Lembo; Presidente do PFL, Senador Jorge
Bornhausen; Líder do PFL no Senado, Senador Agripino Maia;
Senador Antônio Carlos Magalhães, meu amigo, em cuja pessoa
homenageio toda a família de Luís Eduardo Magalhães; Senador da
República e ex-Vice-Presidente Marco Maciel; Senadores Romeu
Tuma, César Borges, Rodolfo Tourinho; Presidente do PFL de Minas
Gerais, Eliseu Resende; Líder do PFL na Câmara dos Deputados,
Deputado José Carlos Aleluia; Presidente do Instituto Tancredo Neves
em Minas Gerais, Deputado Roberto Brant; Presidente do Instituto
Tancredo Neves, Deputado Vilmar Rocha. Permitam-me, nem que
seja por um gesto de saudosismo, cumprimentar meus companheiros
do Congresso Nacional Deputados Aroldo Cedraz, Jorge Couri,
Pauderney Avelino, Clêuber Carneiro, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Lael Vareila, Luiz Carreira, Rodrigo Maia, Vic Pires, José Carlos
da Fonseca, Paulo Magalhães, Gilberto Kassab e Carlos Melles. Não
sei se omiti algum nome, mas certamente a presença dos senhores
me faz recordar alguns dos mais importantes e marcantes momentos
da minha vida pública.

Senador Heráclito Fortes, grande amigo e companheiro na Câmara
dos Deputados; Deputado Elmiro Nascimento, em cuja pessoa
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cumprimento os Deputados Estaduais do PFL e de outros partidos;
Prefeitos Municipais, que cumprimentamos na pessoa do Prefeito de
Salvador, lmbassahy, e dos Prefeitos de Uberaba, Marcos Montes, e
de Montes Claros, Jairo Ataíde; caro Luís Eduardo Magalhães Filho,
filho do meu amigo Luís Eduardo Magalhães; senhores
homenageados com o Prêmio Luís Eduardo Magalhães; membros da
comissão julgadora; representantes das inúmeras entidades de classe
de Minas Gerais aqui presentes, que peço licença para saudar na
pessoa do Dr. Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais; Secretário Danilo de Castro; demais membros da
administração estadual que prestigiam esta solenidade, senhoras e
senhores, vivemos todos nós em uma época de paradoxos: ao mesmo
tempo em que pesquisas apressadas concluem que há certo
desencanto com as instituições do Estado e as organizações
partidárias, cresce a participação política dos cidadãos em
organizações sociais. Para dar uma resposta a esse enigma, reclama-
se a reflexão dos homens públicos e dos pensadores. E dentro desse
contexto que cabe aos institutos partidários estudar as teorias políticas
da atualidade, examinar as condições concretas da sociedade
brasileira e encontrar respostas às dificuldades do Estado nacional em
suas três esferas federativas. A inteligência política, bem como a
inteligência de modo geral, não é privilégio dos eruditos. Ela se faz
com a reflexão de todos os membros da comunidade nacional e se
alimenta da experiência histórica e das teorias divulgadas. Os
intelectuais podem propor à sociedade seus sistemas políticos, e isso
tem ocorrido no decorrer da história, mas só a vontade popular deve
prevalecer na escolha deste ou daquele regime de governo. Cabe,
portanto, aos partidos democráticos permanecerem atentos,
fomentando a discussão entre os intelectuais e os demais cidadãos. E
o que está fazendo mais uma vez, hoje, o Instituto Tancredo Neves,
do PFL.

Permitam-me uma rápida, mas que me parece necessária, palavra
sobre aquele que empresta seu nome a esta homenagem. Tive o
privilégio de, por pelo menos 12 anos, conviver na Câmara dos
Deputados, Senador Antônio Carlos Magalhães, com seu filho, meu
amigo Deputado Luís Eduardo. E pude ali compreender e admirar sua
complexa e singular personalidade. Luís Eduardo era firme e



815
determinado na defesa das suas convicções, independentemente
de terem elas aplauso popular naquele instante. Se estava convencido
de determinadas posições, as defendia com destemor único.

Mas esse mesmo Luís Eduardo, afável no trato pessoal, foi, durante
todo o tempo em que esteve no Congresso Nacional, um respeitador
intransigente dos direitos da minoria naquela Casa. E, quando ocupou
a Presidência da Câmara dos Deputados, cargo que tive o orgulho e a
honra de poder ocupar alguns anos depois, foi mais uma vez
intransigente na defesa das letras do Regimento Interno daquela
Casa, como instrumento fundamental para a boa convivência
parlamentar. Quem sabe não possam os ensinamentos e os exemplos
de Luís Eduardo inspirar aqueles que hoje têm a responsabilidade de,
nas duas Casas do Congresso Nacional, conduzir os interesses
daqueles que detêm a maioria.

Retorno ao Instituto Tancredo Neves, que escolheu este Plenário
para entregar os prêmios outorgados a três estudantes de graduação
e pós-graduação, pela redação de trabalhos relativos à democracia.
Os temas propostos foram "Revolução Tecnológica, a Economia do
Conhecimento e a Democracia" e "Democracia: o Espaço da Paz -
Império e Ditadura: a Geopolítica da Guerra".

São ambiciosos os desafios à inteligência e à razão política dos
jovens acadêmicos. Permitam-me que sobre eles faça algumas
reflexões. E constatação antiga dos historiadores - e não só dos
marxistas - que as comunidades políticas estão sujeitas às mudanças
impostas pela tecnologia, que, por sua vez, provocam alterações no
quadro econômico. E é da mesma forma sabido que a ciência e a sua
aplicação tecnológica, ao mesmo tempo em que conferem a seus
possuidores a ambição de domínio econômico e político sobre outros
povos, são estimuladas pelas atividades da guerra e servem à
expansão dos impérios. Mas a tecnologia e a ciência não podem ser
desprezadas pelo fato de servirem à violência, porque, em seu
aproveitamento pacífico, contribuem para o conforto e a felicidade dos
seres humanos.

A tecnologia moderna das comunicações me parece o único
instrumento para a economia do conhecimento. E nela que devemos
investir, em busca da igualdade entre as nações e, dentro das nações,
da igualdade entre os homens. Democracia, Sr. Presidente desta
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Casa, tal como a viam os gregos, significa isonomia, ou seja, a
igualdade essencial entre os cidadãos.

Em nosso tempo vivemos sob nova ameaça à liberdade e à
independência dos Estados, com a crescente internacionalização da
economia, a concentração exacerbada da riqueza nas mãos de
poucos homens e de alguns países; a busca do controle das fontes de
matéria-prima, mesmo mediante a guerra. Como resultado disso, são
excluídos da sociedade de bem-estar centenas de milhões de seres
humanos, e se agrava a intolerância religiosa e cultural. E um tempo
de desesperado medo, que se manifesta em atos de terror, como os
atentados da última semana em Madri. Vencer a intolerância,
combater as desigualdades, dar a todos a mesma oportunidade de
viver bem e em paz são os desafios que só podem ser vencidos pela
política.

E nesse ponto que gostaria de lembrar uma frase do patrono, meu
caro Presidente Vilmar, desse Instituto, o Presidente Tancredo Neves.
Ele disse, em um de seus discursos, que a paz é uma esquiva
conquista da razão política. Para ele - em conferência pronunciada em
outro renomado centro de estudos, o Instituto Joaquim Nabuco, de
Recife, que V. Exa., Presidente Marco Maciel, tão bem conhece - ao
contrário do que disse Clausewitz, a guerra não é a continuação da
política por outros meios, mas sim o malogro da política e o seu
fracasso. Só quando a diplomacia política não consegue solucionar os
conflitos, ou seja, quando tais esforços se frustram, é que as armas
disparam seus estrondosos argumentos. Dele era também a
convicção, tantas vezes manifestada, de que, enquanto houver no
Brasil um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras,
qualquer prosperidade será falsa.

Assim, devemos concluir que a ciência e a tecnologia, bem como os
exércitos, devem estar sempre sob a regência da razão política.
Jefferson, embaixador em Paris durante a Revolução Francesa,
sugeriu à Assembléia Nacional um projeto de constituição onde o
segundo artigo estipulava que toda autoridade militar deveria estar
subordinada a uma autoridade civil, ou seja, a uma autoridade política.
Essa é a forma adequada para impedir as aventuras bélicas e as
ditaduras, embora saibamos que nem todas as ditaduras têm sido
chefiadas por militares.
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O Instituto decidiu homenagear Minas Gerais, na pessoa do

Presidente Tancredo Neves, dando-lhe o seu nome. Não me será
fácil, Sr. Presidente, esquecer o afeto do avô, ao falar sobre o grande
homem público, mas procurarei deixar no coração a saudade, para
relembrar as suas virtudes políticas. Faz vinte anos que Tancredo,
Montoro, Ulysses e outros eminentes brasileiros decidiram ir às ruas,
exigindo eleições diretas para a Presidência da República. Na
verdade, Tancredo já anunciara esse propósito no momento em que
assumiu o governo de Minas, ao dizer ao País que os mineiros
continuavam decididos a lutar pela liberdade. Dentro dessa campanha
estava a convicção de que a democracia republicana, no caso
brasileiro, não se faria sem a desconcentração do poder, ou seja, sem
a restauração do pacto federativo.

Frustrada a Emenda Dante de Oliveira, restava-nos a hábil
articulação política, a fim de que pudéssemos reconstruir as nossas
instituições políticas. E assim que nasce a Aliança Democrática, com
o acordo entre o PMDB e a recém-fundada Frente Liberal. O
documento, aqui hoje em nossas mãos, "Compromisso com a Nação",
expôs os objetivos da coligação política, que se concentravam na
restauração do estado de direito, como passo necessário à retomada
do projeto de construção nacional. Soubemos colocar, acima das
divergências havidas, os interesses maiores do povo brasileiro e os
fundamentos da democracia.

Aqui se encontram, em solo mineiro, algumas das principais
personalidades daquela hora de entendimento. Aqui estão os
Senadores Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães, que foram,
juntamente com o Presidente José Sarney e o Vice-Presidente
Aureliano Chaves, ao lado de inúmeros outros brasileiros, vários aqui
presentes, os principais articuladores daquele entendimento.

A história, Sr. Senador Antônio Carlos, Sr. Senador Marco Maciel,
certamente registrará a decisiva participação desse conjunto de
homens públicos na criação das condições necessárias não apenas à
eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, mas para o início de
um novo, e quero crer, definitivo ciclo de liberdades políticas em nosso
País.

Recordo-me de Tancredo, tanto nas suas conversas privadas
quanto nos pronunciamentos públicos, a afirmar que a conciliação se
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fazia em nome do interesse nacional e que recusaria a conciliação
das elites apenas em busca do poder sobre o Estado. Ele sempre
pensou assim e, por pensar assim, sacrificou a vida, no esforço
extraordinário de seus últimos dias, a fim de garantir a devolução do
poder político ao povo, tal como a Nação exigira naqueles meses
memoráveis. Ele não podia falhar na liderança daquela travessia - e
não falhou. Sou testemunha próxima de suas últimas e sacrificadas
horas, em que manteve toda a lucidez a serviço da Nação. Recusou-
se, até os limites sobre-humanos da resistência física e mental, a
buscar o tratamento médico que lhe exigia a saúde, desafiada pelos
penosos esforços da organização do governo, convencido ele de que
deveria esperar pela posse formal, para, então, cuidar de si mesmo:
submetia-se a uma razão de Estado, que estava acima da sua própria
vida.

Aproveitando aqui a presença em nossas terras de tantas ilustres
figuras políticas nacionais, tenho o dever de trazer à reflexão deste
qualificado plenário um tema secular, mas que me parece
extremamente atual e urgente e cuja importância já era ressaltada
neste documento "Compromisso com a Nação", editado há 20 anos.

Infelizmente não conseguimos, na Carta de 1988, reerguer as
colunas da Federação, desabadas por décadas de concentração do
poder em Brasília. Sem federação - me permitam voltar a citar
Tancredo - não há República. A descentralização do poder é
reivindicação do bom senso político, mas sempre se viu postergada.

Nesse documento, no quarto item dos compromissos assumidos
pela Aliança Democrática, está de forma absolutamente clara e
cristalina a proposta de fortalecimento da Federação e de efetiva
autonomia política e financeira dos estados e municípios. Nada mais
atual, senhores membros desta Mesa, senhores parlamentares. A
descentralização do poder é reivindicação, como disse, do bom-
senso, mas sempre se viu postergada.

No declínio da monarquia, não faltaram pensadores lúcidos que a
recomendaram, até mesmo para preservar o regime, e muitos só
aderiram ao movimento republicano quando a Coroa, pela influência
dos príncipes estrangeiros, genros do Imperador, se recusou a aceitar
a reforma. Entre outros, Ruy Barbosa foi federalista, antes de ser
republicano.
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Somos, nós os mineiros - me permitam os nossos visitantes -,

federalistas desde o princípio do século XVIII, com o Estado dos
Emboabas, que estabelecemos na defesa da autonomia econômica e
política da região, contra o predomínio dos paulistas daquele tempo.
Fomos federalistas, antes mesmo de contestar o domínio político
português. O movimento da Inconfidência, inspirado na independência
dos Estados Unidos, era, da mesma forma, federalista. E, em 1842,
no movimento revolucionário em aliança com os paulistas de
Sorocaba, usamos as armas em defesa da soberania nacional e da
federação política. Vencidos no campo de batalha, dada a
superioridade das tropas de Caxias, não esmorecemos na luta política
que se seguiu e que culminou com a decisão de 15 de novembro de
1889.

Mesmo incompleta, a federação funcionou razoavelmente até o
movimento de 64; de lá para cá, vem sendo crescente a concentração
dos recursos tributários nas mãos da União, em detrimento de
Estados e municípios. Sem que se devolva a estes o direito de
arrecadar e de dispor de sua própria receita de acordo com sua
própria decisão, a República será unitária na prática, embora
federativa em sua denominação constitucional. Enquanto não formos
capazes de redesenhar o mapa político, outorgando aos municípios e
aos Estados todo o poder que possam exercer, não haverá soberania,
o desenvolvimento econômico continuará contido e a democracia será
sempre incompleta. Como é da lógica da política, o poder será tanto
mais democrático quanto mais próximo estiver do cidadão.

Senhoras e senhores, perdoem-me pelo tempo que utilizei, mas este
é realmente momento importante para aqueles que buscam reflexões
objetivas que possam nos levar à construção de um tempo de mais
justiça social e desenvolvimento. Encerro essas minhas palavras no
momento em que agradeço a presença, em solo mineiro, de tão
dignas figuras da vida pública nacional, falando neste instante em
nome de Minas Gerais, como seu Governador, ao agradecer a
homenagem que prestam a Tancredo de Almeida Neves. A memória
de Tancredo, 19 anos depois de seu desaparecimento, é a de um
brasileiro que honrou o seu povo, agiu dentro dos severos códigos da
ética política e se dedicou à Pátria, até o último lampejo de sua
consciência. Que seja exemplo e inspiração para esta e as futuras
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gerações de homens públicos. Muito Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Aécio Neves, Governador do Estado, sua presença

nesta Casa é motivo de alegria para todos nós. Cláudio Lembo, Vice-
Governador do Estado de São Paulo; Francelino Pereira, Senador e
ex-Governador; Jorge Bornhausen, Senador e Presidente do PFL
nacional, em cuja pessoa cumprimento os demais Senadores aqui
presentes; Eliseu Resende, Presidente do PFL mineiro, na pessoa de
quem cumprimento os Deputados Federais presentes; Elmiro
Nascimento, Líder do PFL nesta Casa, em cuja pessoa cumprimento
os Deputados Estaduais presentes; Danilo de Castro, Secretário de
Governo, na pessoa de quem cumprimento os Secretários presentes e
assessores do Executivo; e João Brás Martins Perdigão, Prefeito de
São Domingos do Prata, em cuja pessoa cumprimento os Prefeitos
presentes. Cumprimento também os estudantes universitários que
receberam o Prêmio Luis Eduardo Magalhães, pela qualidade de cada
um de vocês.

Senhoras e senhores, em rápidas palavras, dirijo-me • ao Senador
Antônio Carlos Magalhães e ao Luís Eduardo Magalhães Filho. Quero
que vocês levem a todos os familiares a alegria desta Casa por
prestar uma justa homenagem a um homem público que, infelizmente,
nos deixou muito cedo. Ele foi um exemplo de correção, de ética e de
transparência na vida pública para todos os mineiros e brasileiros.

Quero também falar sobre a importância da Aliança Democrática,
que comemora hoje 20 anos. Foi feita por Ulisses Guimarães,
Tancredo Neves, Antônio Aureliano Chaves de Mendonça e Marco
Maciel, homens que tinham posições contrárias. Mas, em momento
difícil da história recente brasileira, tiveram discernimento para fazer
uma aliança que retomasse a vida democrática do País. Espero que a
aliança de homens públicos como esses sirva de exemplo para a
nossa e as futuras gerações. E importante a nossa vigilância
permanente a favor das instituições democráticas. Só isso fará com
que tenhamos uma vida democrática longa e permanente em todo o
País. A Presidência agradece a presença das autoridades e
convidados.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Questão de ordem; Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ordem; discursos dos Deputados Rogério Correia e
Miguel Martini; questões de ordem; discurso do Deputado Miguel
Martini - Inexistência de quórum para votação - Discussão de
Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.734; discurso do Deputado Biel Rocha; questão de ordem
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V Parte
Ata

- A Deputada Marília Campos, 28-Secretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a minha questão de

ordem está embasada no art. 244. Mas antes de justificá-la, protesto,
veementemente, contra a atitude tomada ontem pela Mesa, na figura
do Presidente. Cortaram-me por duas vezes a palavra, por questão de
ordem, no entanto outros Deputados puderam falar o que quiseram.

Posteriormente, rebaterei as denúncias e acusações feitas ao
Governo Lula. Todas as acusações são descabidas, sem
fundamentos e provas. São análises totalmente equivocadas da
conjuntura política nacional de um Governo sério, probo e honesto,
que levará o nosso País ao desenvolvimento sustentável.

Mas os ataques histéricos de membros da Oposição ao Governo
Lula e de alguns que se dizem aliados, mas, na verdade, atuam como
quintas-colunas, não ficarão sem resposta, mesmo que microfones
desapareçam, como aconteceu ontem. Nem sequer existiam
microfones para que se pudesse falar. O engraçado é que só
estragam os microfones de onde fala o Bloco PT-PCdoB. Nem
microfones havia nesse local para que pudéssemos levantar questão
de ordem. Para passarmos uma fita, temos de ter autorização prévia,
como se estivesse instituída a censura. O 31 de março marcará 40
anos do fim do regime militar, mas há censura prévia de microfones,
do telão, etc. Agora, surpreendo-me com uma deliberação da Mesa,
no mínimo, estranha, porque o art. 244 diz o seguinte: "Excetuados os
projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, nenhuma
proposição permanecerá na ordem do dia, para discussão em cada
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turno, por mais de seis reuniões". Ora, há dois vetos em outros
projetos que já estão na ordem do dia há mais de seis reuniões. O
Governo está extremamente cuidadoso nessas seis reuniões porque
quer encerrar o processo, para que não haja obstrução. Mas,
estranhamente, nesse caso, não. Nesse caso, continua em processo
de discussão. Fui olhar quem estava apto a fazer a discussão. Como
nós, do PT e do PCdoB já discutimos, estão inscritos os Deputados
Miguel Martini e Antônio Carlos Andrada, exatamente para que falem
e nos impeçam de falar. Qual assunto é proibido? A COPASA. O
Deputado Chico Simões tem razão: "debaixo desse angu tem queijo",
"debaixo desse tutu tem lingüiça". Quando se fala da COPASA e se
questionam seus contratos, a base do Governo fica descontrolada,
como o time que está perdendo no Mineirão. Basta falar de COPASA,
que isso acontece. Aliás, palavra essa proibida pelo Governador em
qualquer canto do Estado que tenha influência dos meios de
comunicação.

Não poderia deixar de fazer este protesto porque não acredito que
seja mera coincidência a censura prévia para passar uma fita,
ausência de microfones, prosseguimento de discussão quando já se
completaram seis discussões, impedindo que a Oposição fale em
outra discussão de veto, porque aí estaremos inscritos em primeiro
lugar. Tudo isso decorrente da ordem de que a palavra "Copasa" não
pode ser investigada. Mas isso precisa ser feito. O Dr. Otto não veio
aqui dizer a quantas anda o processo criminal em Alfenas, o
Governador não disse até hoje o que vai fazer com ela no Sudeste
mineiro, não chamou o Ministério Público para atuar em conjunto.
Nenhuma apuração foi feita. Os contratos no interior do Estado para
tratamento do esgoto são absurdos. Em Belo Horizonte, quem licita,
faz e fiscaliza o tratamento de esgoto é a COPASA. A administração
da Pampulha e das Estações de Tratamento de Esgoto do Arrudas e
do Onça também é feita por ela. Mas, em Alfenas, foi doado ao
Prefeito corrupto um contrato em que ele licitaria as obras, gerando
essa confusão.

Falar isso aqui deixa a base descontrolada. Que ela esteja
descontrolada, mas o problema é que não vamos aceitar esse tipo de
manobra, que, neste caso, é explícita. Já se completaram seis
reuniões. Por que o Deputado Miguel Martini e o Deputado Antônio
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Carlos Andrada estão inscritos para falar, se a matéria continua em
discussão? Faço um protesto veemente. Exijo que seja retirada a
pauta em processo de discussão e que entre em votação a matéria.
Em discussão, que fique o próximo veto, quando estarei inscrito para
explicar o DPVAT, que foi vetado, mas que necessita de outra
discussão. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência acata a questão de ordem do Deputado Rogério

Correia e, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a
discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Leis nos
15.782 e 15.843, e, em 1° turno, dos Projetos de Leis n os 288 e
679/2003, uma vez que permaneceram em discussão, na ordem do
dia, por 6 reuniões. Informa ao Plenário que no decorrer da discussão
do Projeto de Lei n° 679/2003 foi apresentado o seguinte substitutivo
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu o n° 3, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com o substitutivo à Comissão de Defesa do Consumidor, para
parecer.

SUBSTITUTIVO N°3 AO PROJETO DE LEI N°679/2003
Dispõe sobre a proteção dos consumidores de combustível nos

postos revendedores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado ao consumidor o direito de obter

informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre a natureza,
procedência e qualidade dos produtos combustíveis comercializados
nos postos revendedores situados no Estado.

Art. 20 - O posto revendedor somente poderá adquirir combustível
automotivo de pessoa jurídica que possuir registro de distribuidor e
autorizada para o exercício da atividade de distribuição de
combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e
outros combustíveis automotivos concedidos pela Agência Nacional
de Petróleo - ANP.

Art. 30 - O posto revendedor que exibir a marca ou identificação
visual de determinada empresa distribuidora somente poderá
comercializar combustíveis adquiridos desta distribuidora, de modo a
assegurar ao consumidor o perfeito conhecimento sobre a origem do
produto adquirido.
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Art. 41 - Para assegurar o cumprimento do disposto no art. 3 0 os

postos deverão dispor de meios que permitam controlar ou identificar
a procedência do produto.

§ 10 - Os meios de controle de que trata o "caput" deste artigo
poderão ser dispositivos eletrônicos ou mecânicos instalados nos
tanques de armazenamento de combustíveis, podendo,
alternativamente, serem adicionadas substâncias identificadoras da
origem do combustível, exclusivas para cada distribuidora.

§ 2° - A implementação dos meios de controle de que trata o art. 40
deverá obedecer a um cronograma diferenciado por região,
priorizando os municípios com maior volume de vendas de
combustíveis.

Art. 50 - Fica a distribuidora de combustíveis responsável pela
implementação dos meios de controle de que trata o art. 4 0 .

Art. 60 - O posto revendedor que não exibir a marca ou identificação
visual de determinada empresa distribuidora deverá comercializar
combustíveis com substâncias identificadoras da origem do produto.

Parágrafo único - Um tanque de armazenamento de combustível
deverá ter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu conteúdo
adquirido de uma única distribuidora, de forma a assegurar ao
consumidor que a qualidade dessa marca irá prevalecer.

Art. 70 - A distribuidora de combustíveis que não implementar os
meios de controle-identificação de produto de que trata esta lei ficará
sujeita à multa de 10.000 (dez mil) - Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs -, para cada caso, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.

Art. 80 - O posto revendedor que não permitir a implementação de
meios de controle-identificação de produto ou que de qualquer forma
viole ou burle esses meios ficará sujeito à multa de 10.000 (dez mil)
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - aplicada em dobro em caso
de reincidência.

Art. 9° - O posto revendedor que vender, expuser à venda, ocultar ou
receber para ser vendido produto combustível de distribuidora distinta
daquela cuja marca ou identificação visual ostenta, ficará sujeito à
multa prevista no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor - Lei n° 8.078, de 1990 -, devendo a apuração dos
respectivos valores ser fixada com base no movimento de venda de
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combustíveis do estabelecimento infrator, no período de trinta dias
que anteceder à constatação da infração.

Art. 10 - O Poder Executivo, por do seu órgão competente, editará
todos os atos necessários para a aplicação desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Considerando ser temerária a imposição que se

pretende estabelecer - de instalação de lacre eletrônico nos tanques
de combustíveis dos postos revendedores -, uma vez que no mercado
existe apenas uma empresa fornecedora de lacres eletrônicos; que a
finalidade da lei não é a da implementação de um modelo exclusivo de
lacre, mas sim a proteção do consumidor final; o surgimento de novas
tecnologias que podem vir a ser utilizadas de forma mais eficaz na
proteção e defesa do consumidor; e, finalmente, a necessidade de
estabelecer parâmetros isonômicos para o cumprimento da lei, de
forma a envolver também os postos "bandeiras-brancas,
apresentamos o presente substitutivo ao Projeto de Lei n° 67912003,
para que o mesmo seja apreciado detidamente pelos ilustres pares
em comissão de mérito, a fim de que realmente a proteção ao
consumidor torne-se o elemento essencial da aplicação da norma.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposição.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputadas, estou aqui tentando entender o momento emocional vivido
há alguns minutos pelo Deputado que me antecedeu. Uma das
impressões que tive é que ele se considera o dono da ordem dos
trabalhos neste Plenário: julga a intenção do Deputado ao se
inscrever, interfere na fala do parlamentar, deseja que o Presidente
descumpra o Regimento em nome de sua vontade e quer que as
pessoas acreditem que suas afirmativas são verdadeiras. Isso é algo
extremamente preocupante. Além disso, ele acusa a Mesa dos
trabalhos pelo defeito do microfone, como se aquele microfone fosse
dele ou de sua bancada. Isso é grave. Não conseguirei entender
essas atitudes, mas talvez a dificuldade de explicar o que está
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acontecendo em Brasília leve-o a um estresse emocional. Explicar
o inexplicável dos paradigmas que eles estão rompendo.

Saibam os senhores que o Presidente da República, Luís Inácio Lula
da Silva, virá a Belo Horizonte inaugurar um restaurante popular
amanhã. Pasmem os senhores - à tarde falarei sobre isso mais
detidamente - mas quando eles não eram o Governo, criticavam a
distribuição de recursos diretamente à população. Isso tinha de ser
feito por meio dos conselhos municipais e estaduais, porém, agora, o
Sr. Presidente e o Ministro vêm a Belo Horizonte entregar um
restaurante nas mãos de cada beneficiário, descumprindo a Lei
Orgânica de Ação Social e, pior ainda, descumprindo o discurso deles,
de respeitar os conselhos municipais e estaduais. Antes, eles queriam
as CPls, mas, agora, elas estão proibidas no Brasil.

Dessa forma, posso entender o seu estado emocional como o de
alguém que quisesse estar em Brasília dizendo ao Presidente para
deixar sair a CPI. Mas isso não é possível, porque até os
companheiros ali estão desconfiando uns dos outros. O Tarso Genro
está pedindo para investigar o Cristovam Buarque. Então, talvez isso
possa explicar esse estado emocional exacerbado, tentando inventar
algo que não existe. E preocupante.

Na semana passada eu usava a palavra, regimentalmente solicitada,
quando ele, após interferir na minha fala, pediu que se encerrasse a
reunião. E hoje vem reivindicar o cumprimento do Regimento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, isso está realmente causando
preocupação. A responsabilidade de quem preside a sessão é manter
a ordem, e o Regimento Interno deve ser respeitado, porque é o limite
da nossa regra de convivência. Não podemos achar que o Regimento
tem que favorecer alguém. O Deputado Rogério nem sequer
perguntou-me por que quero discutir o veto. Sendo um Deputado
Líder da Maioria, será que não posso discutir o veto? Somente a
Oposição tem esse direito? Como quero discutir o veto, ele sente-se
no direito de fazer pré-julgamentos e, na sua imaginação, acha que
são esses os motivos.

Sr. Presidente, em nome da democracia, peço que a Oposição
respeite os parlamentares, o Regimento, a boa ordem dos trabalhos e
a ordem instituída. Acho que a Presidência deveria manifestar-se
diante da acusação feita pelo Líder da Oposição de que o microfone
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fora retirado propositadamente, para que eles não usassem da
palavra, como se sua palavra estivesse sendo cassada. Talvez seja
porque ele está querendo acostumar-se ao fato de que o microfone é
dele e sente-se no direito de, a qualquer momento, usar a palavra,
mesmo que outro Deputado a esteja usando.

Sr. Presidente, temos que fazer essa discussão. Que a ordem seja
restabelecida, para que possamos ter os direitos preservados, como
está definido no Regimento e também no bom-senso.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero deixar claro que
V. Exa. acatou minha questão de ordem. Já existiam seis reuniões e,
por isso, é evidente que não poderia haver outros inscritos. Essa é
minha explicação pessoal sobre o motivo pelo qual solicitei uma
questão de ordem, que foi acatada. Regimentalmente, estou correto,
pois, mesmo que se trate de Deputados que sejam Líderes do
Governo ou Líderes da Maioria, não pode ser concedida a
oportunidade para uma sétihia discussão. Essa foi a questão de
ordem que levantei e, se foi acatada pelo Presidente, é evidente que
estava correta; e que o fato de conceder a palavra, nesse momento, a
quem quer que fosse, era equivocado. Não solicitei a palavra para
nenhum membro do partido, porque seis reuniões já se haviam
passado.

Mas, se o Deputado acha que tudo pode, como impedir os outros de
usarem a palavra, e inscreve-se, mesmo que seja numa sétima
reunião, quando o Regimento só o permite em seis reuniões, ele é
que está querendo impor sua vontade ao Regimento. Mas o
Regimento é muito claro, tanto que a questão de ordem foi acatada e,
portanto, nenhum membro, seja Líder da Maioria ou Líder do Governo,
poderia, por essas prerrogativas, passar na frente e, numa sétima
reunião, fazer a discussão do projeto. Ele pode encaminhar a votação,
mas o período não será de uma hora.

Foi preciso dar uma aula sobre o Regimento para um Deputado que
não o compreende e que o usou de forma equivocada, tentando fazer
com que, no novo veto que entra em discussão e para cuja discussão
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temos nossa inscrição feita, fôssemos impedidos de usar a palavra,
como fui impedido no dia de ontem.

Sr. Presidente, atento ao Regimento, solicitei essa questão de
ordem, que foi acatada. De fato, passaremos à discussão de outro
veto. Este veto já entra em processo de votação, e o Deputado Miguel
Martini, por mais que grite e seja Líder da Maioria, não falará nesta
hora, porque o Regimento não o permite.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Mais uma vez, continuo sem entender.
O Deputado que me antecedeu faz acusação de algo que não estou
fazendo. Sr. Presidente, quero deixar claro que a inscrição não foi
feita agora. A inscrição para discutir esse projeto foi feita quando
ainda havia prazo regimental para discussão. Cabe à Mesa, à
Presidência desta Casa cumprir o Regimento. Não estou reivindicando
falar no momento impróprio. O estado emocional exacerbado do nobre
Líder talvez o taça pensar coisas, imaginar coisas, até, quem sabe,
criar ilusões que não existem. Volto a afirmar: reivindiquei que se
respeitasse minha motivação para me inscrever a fim de discutir no
prazo regimental previsto. Não reivindiquei descumprir o Regimento -
acusação que ele me faz - para discutir coisíssima nenhuma. Apenas
reivindico que ele respeite democraticamente cada um que queira
participar dos debates e das discussões dentro do previsto pelo
Regimento.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o que presenciamos é
significativo para entender o que eles querem. Como não conseguem
explicar por que o PT barrou duas CPIs. Por que não querem a CPI do
Prefeito Celso Daniel, por que não querem a CPI dos Bingos? Talvez
pelas suas conseqüências ou novas abordagens a respeito do mesmo
tema, mostrando envolvimentos da GTech que precisam ser
discutidos. Por que não querem? E uma das estratégias adotadas é
dizer que também têm uma fita gravada, apontando um Prefeito de
Alfenas. E como o fato ocorreu no Estado de Minas Gerais, que é
governado por Aécio Neves, quem sabe a COPASA, que é uma
empresa mineira, e tal... E fazer ligações e vinculações que não
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existem.

Sr. Deputado, reivindicamos apenas isso: que o Regimento seja
cumprido e os parlamentares respeitados no seu legítimo direito de
discutir, debater e encaminhar. Conhecemos, Deputado Rogério
Correia, o Regimento, tanto quanto V. Exa. E podemos dizer que
talvez o cumpramos ou que, pelo menos, nos últimos dias nós o
tenhamos cumprido mais. V. Exa., outro dia, deu um péssimo
exemplo, interrompendo-me quando fazia, regimentalmente, uso da
palavra pela ordem. V. Exa. foi ao microfone, antecipou-se à minha
fala, interferindo no processo do debate, da discussão. Que V. Exa.
também aprenda a respeitar o Regimento. Conhecer, todos nós o
conhecemos, uns mais, outros menos, mas respeitar, todos temos de
fazê-lo.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores e público presente, ouvimos o Deputado Miguel
Martini falar com eloqüência, com clareza. E bom que todos entendam
que ele é do PSB, que é Governo Federal tanto quanto o PT. O
Governo Federal só tem de assumir essa responsabilidade, Deputado,
ele é seu. Seu partido tem Ministro, que é o neto do Presidente
Nacional do PSB, Miguel Arraes. V. Exa. tem de entender isso. Fica
parecendo que tudo o que acontece de errado é feito pelo PT e tudo o
que acontece de bom é feito pelo PSB. O eleitor precisa conhecer a
cara e o procedimento de pessoas que irão lhe pedir voto daqui a três
anos, porque fazem parte de um governo de coalizão. Quando Lula
ganhou a eleição, sabendo da responsabilidade de administrar este
Brasil, fez um governo de coalizão, em que o partido do Deputado
Miguel Martini é Governo e está amarrando também a CPI.

Telespectadores e público presente, não dá para continuar vendo
essa falácia, esse discurso de que é a pessoa mais correta, que quer
a lisura, porque o seu partido faz parte do Governo e também não
quer a CPI. Neste momento, entende que as atitudes corretas e
eficientes para averiguar a provável irregularidade já foram tomadas
pelo Presidente Lula. O próprio Deputado Miguel Martini entende que
o nosso Governo é tão correto quando procura algo errado, que, na
sua fala, disse que o Tarso Genro pediu auditoria no Ministério da
Educação, em que estava anteriormente outro companheiro nosso.
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Isso mostra que não temos a intenção de deixar nada na
obscuridade.

O Deputado Miguel Martini cobra de Brasília algo que não tem
competência para resolver porque não é Deputado Federal e seu
partido também não cobra. O que cobra aqui é que assuma essa
posição em Minas Gerais. Na Mesa desta Casa há, nada mais nada
menos, 12 pedidos de CPI, e estamos propondo mais três: da MBR,
da GTECH e da COPASA, onde há corrupção endêmica.

• Deputado Miguel Martini - Devo ter assinado todas, Deputado.
• Deputado Chico Simões - Depois V. Exa. falará. Vamos fazer a

CPI da COPASA. Estão enfiando a mão no dinheiro do contribuinte. A
reforma de todos os contratos da COPASA é feita sob pressão para
colocar os Prefeitos em situação difícil e continuar cobrando taxas
exorbitantes, que não têm o controle da sociedade. Gostaria que o
Deputado agisse assim como membro da Maioria, pois aqui ele é
Governo. No Brasil, os partidos sofrem de "poderofilia", gostam é de
poder. E poder em Brasília, é poder aqui. Não interessa o povo,
interessa que fiquem bem, que seus apadrinhados tenham emprego.
Essa é a discussão que temos de fazer.

Muito me admira o Deputado Miguel Martini, que é cristão, católico
fervoroso, dizer que o Lula não pode inaugurar um restaurante popular
justamente em benefício dos mais necessitados. Isso é desconhecera
Bíblia, é não respeitar os ditames cristãos. E querer jogar para a
torcida. Ele entende muito melhor que eu aquela passagem da Bíblia
sobre a multiplicação dos pães, mas só na hora de falar na televisão.
Na hora de bater no Lula, esquece-se até que Cristo existe, torna-se
um anticristão.

Deputado Miguel Martini, em nome da lisura, em nome do que é
correto, vamos fazer todas as CPls que estão na Mesa para que o
povo mineiro saiba quem é quem neste Estado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero apenas entender. Não podemos admitir que as coisas sejam
colocadas de maneira subjetiva ou com acusações frontais, sem
clareza, sem objetividade e, principalmente, sem sinceridade, O
Deputado Miguel Martini haverá de responder com clareza esse tipo
de provocação quando se tenta colocar a palavra sagrada, os
ensinamentos que norteiam a vida de todos nós, cristãos. Com
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certeza, cada um de nós deve ter, acima de tudo, o sentimento de
amor a Deus e ao nosso próximo, mas até Cristo escorraçou os
vendilhões do templo. Ser cristão não significa abaixar a cabeça a
todas as mazelas dos governantes. O que vemos de errado temos o
dever de denunciar.

Nesta questão de ordem, quero me referir à estranheza de ver
algumas Lideranças acusar o Governo do Estado, tentando ligar a
COPASA a um ato declaradamente de corrupção, envolvendo Prefeito
e Vereadores, algo que repugna a todos nós e ao Brasil inteiro. E uma
atitude escandalosa de um Prefeito distribuindo dinheiro a Vereadores
e, de repente, vem alguém que, num primeiro momento, faz
insinuações, como se quisesse entrar num jardim e arrancar as flores;
num segundo momento, vem com ataques frontais dizendo que foi
feito pela COPASA um contrato criminoso, cheio de corrupção. E
aquele que não se contenta em arrancar as flores ou caluniar, ele quer
entrar e apunhalar sem que haja razão para isso. E digo sem razão
porque não há absolutamente nenhuma ligação de uma coisa com a
outra e nenhum fundamento para se acusar a COPASA. Não fosse
isso, teria que trazer a discussão em contrato idêntico, que foi
celebrado com a cidade de Ipatinga, que é dirigida por um prefeito do
PT, digno, nosso querido Chico Ferramenta. Fui informado de que ele
celebrou com a COPASA um contrato do mesmo teor, segundo o qual
a Prefeitura poderia, por convênio, administrar e licitar obras. Se é
esse o pecado mortal, é o mesmo cometido pela Prefeitura de Ipatinga
junto com a COPASA.

Eu já deixei claro que entendo que a COPASA deve administrar as
obras públicas do Estado. Tive informações claras de que o
Governador Aécio Neves, tão logo tomou conhecimento de que essa
prática já existia no Governo passado, determinou que a COPASA
não celebrasse novos contratos com a Prefeitura, transferindo à
Prefeitura a responsabilidade de administrar obras, a possibilidade,
por convênio, de executar as obras que são absolutamente legítimas
nesses contratos de concessão de água, como foi feito com a
Prefeitura de Belo Horizonte, administrada pelo PT. Faz-se a
renovação da concessão e, em contrapartida, a COPASA oferece
investimentos ao município ou, em alguns casos, indenização por
aquilo que o município já havia construído e que a COPASA vai
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passar a administrar.

No entanto, vem agora uma acusação frontal, tentando confundir o
cidadão que está nos ouvindo, tentando confundir a própria imprensa,
como se um ato de corrupção envolvendo Vereador fosse
responsabilidade do Governo do Estado, esquecendo-se que um fato
semelhante foi celebrado com a Prefeitura administrada pelo PT.

Portanto, Sr. Presidente, quando pedi questão de ordem, foi para
botar ordem no raciocínio. Vir aqui fazer acusações infundadas ao
Governo do Estado e usar, de modo infeliz, como base para essa
acusação um contrato celebrado entre a COPASA uma Prefeitura, que
é semelhante a um contrato celebrado entre a COPASA e uma
Prefeitura do PT, é, no mínimo, tentar enganar as pessoas com um
discurso veemente, acusador e que agride sem fundamentação. Muito
obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, também estou um pouco
decepcionado. Quando Vereador em Belo Horizonte, aprovamos um
projeto. A Central de Abastecimento da Contorno foi desativada,
licitada, e o recurso desse empreendimento seria destinado à reforma
do Restaurante Popular 1, perto da rodoviária. Fez-se um acordo para
a construção do restaurante popular na região do Barreiro. Até hoje
não se sabe para onde foi o dinheiro. Outro restaurante popular seria
construído na região dos hospitais, próximo à Santa Casa. Lula vem
para inaugurar o restaurante. Queremos ver o Lula em Belo Horizonte
inaugurando o metrô, que há 22 anos está capengando. Veio a Minas
Gerais e prometeu dar prioridade ao metrô de Belo Horizonte. O
Presidente da CBTU, com uma política pessoal, tem dificultado a
implantação do metrô em Belo Horizonte, Infelizmente, a região do
Barreiro foi administrada por uma péssima Vereadora, que barrou
todos os empreendimentos, inclusive com o parcelamento do solo da
V&M do Brasil, que geraria aproximadamente 1.100 empregos diretos,
sem considerar os indiretos. Portanto, atrasou o crescimento de Belo
Horizonte, principalmente na região do Barreiro. Administrativamente,
considero-a uma péssima Vereadora, que tem olhado mais pelo
Governo, e não pela população e pelo progresso de Belo Horizonte e
da região. Sai de sua região e vai para a região do Barreiro tentar
fazer uma política de retrocesso. Até hoje não se resolveu a situação
do restaurante popular. Onde está o dinheiro? São mais de
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R$1.000.000,00 para construir e entregar àquela região industrial o
restaurante popular, que propiciará ao trabalhador uma alimentação
mais barata e de qualidade.

Ainda há a situação do metrô e a questão do Anel Rodoviário.
Algumas obras não são prioridade para Belo Horizonte. Na Pampulha,
colocaram uma escultura de anjo que custou R$200.000,00. A
recuperação da Praça Sete, para inglês ver, custou quase
R$7.000.000,00. Enquanto isso, as pessoas morrem nas filas das
UPAs. Semana passada, na UPA do Barreiro, uma pessoa esperou
por atendimento durante mais de quatro horas e morreu na fila,
porque em Belo Horizonte a saúde está no CTI.

Imagino o que aconteceria se o PT estivesse na Oposição. Imagine
se, nesta Casa, o PT fizesse oposição ao Governo Federal; ao
Governo Estadual nem se conta. Isso é toda hora. Mas o Governo de
Aécio Neves tem procurado resgatar e vai gerar emprego. O Governo
Federal prometeu a recuperação de várias BRs e, na hora da licitação,
na hora da conclusão, o dinheiro é contingenciado. Fico imaginando
se estivesse do outro lado. Antes era uma oposição ferrenha, pedia
CPI, apuração e cassação. Agora não quer CPI, não quer apurar. Era
pedra, agora é vidraça. Tem de arcar com as conseqüências.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Lamento o
estado emocional da Oposição que estamos percebendo neste
Plenário. Eles agora não apenas fazem prejulgamentos, mas também
se colocam no direito de condenar o que apenas imaginam ser real.

Sr. Presidente, quero dizer ao Líder da Minoria que fico lisonjeado e
feliz de que reconheça neste parlamentar um cristão, um católico
convicto. Lamento, no entanto, que faça aqui sofismas, acusações
infundadas e distorça as palavras deste parlamentar.

Disse eu, e ficou claro para os que estão nos acompanhando pela
televisão, que o discurso do passado de valorizar os conselhos
estaduais e municipais já não existe mais.

Não estou me colocando contra a criação de restaurante popular,
porque isso é uma obrigação da administração municipal. Administrar
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em favor do povo carente e necessitado é uma obrigação do poder
público. O que estranho é que, casualmente, o atual Prefeito de Belo
Horizonte, o Sr. Fernando Pimentel, é candidato à reeleição, e isso faz
com que o Presidente da República considere que a coisa mais
importante no momento no País seja inaugurar um restaurante
popular. E vejam que nem é o primeiro em Belo Horizonte. E apenas
mais um, como disse o Deputado Célio Moreira.

Por que esse restaurante não será inaugurado no Barreiro ou em
regiões mais carentes? Concordo em que seja também necessário um
restaurante popular na região dos hospitais, mas fazer disso um
acontecimento nacional é, no mínimo, questionável. E não mude
minhas palavras, Sr. Deputado.

Mostrarei desta tribuna que o discurso antes era o seguinte: "O
Governo deve valorizar os conselhos estaduais e municipais", até
porque isso está na Lei Orgânica de Ação Social. Mas agora, não.
Amanhã o Governo Federal irá direto ao povo distribuir 4.500 cartões.

Será que esse partido pensa que o povo brasileiro, o povo mineiro, o
povo belo-horizontino é bobo? Será isso? Será que não vê que o povo
está percebendo a manobra eleitoreira? Porque, se tivesse mesmo
interesse em olhar para o povo, estaria cuidando das áreas de risco
de Belo Horizonte, e não gastando quase R$7.000.000,00 no Pirulito
da Praça Sete.

E isso que estamos denunciando, Sr. Deputado. Não somos contra
os restaurantes populares. Achamos até que são muito poucos.
Deveria haver 10, 15, talvez mais, mas fazer disso um acontecimento
nacional a ponto de trazer o Presidente da República para inaugurar
coisa que um administrador público poderia inaugurar é, no mínimo,
forçar demais a barra.

Queremos e esperamos que o PT fique mais sereno e que, agora
que tem oportunidade, reflita e pratique seu discurso do passado em
vez de fazerem acusações infundadas e de estarem estressados
emocionalmente.

Volto a afirmar: que bom que um restaurante popular esteja sendo
inaugurado, que pena que isso está sendo usado eleitoreiramente.
Que bom que o povo venha a receber 4,5 milhões de tíquetes para
alimentação. Que bom se isso tivesse sido feito por intermédio dos
conselhos municipais, que estão estruturados para terem melhores

MAIS



836
condições de definir quais são as reais necessidades e as
prioridades. Que bom que esteja sendo feito de qualquer modo, mas
por que não fazer de uma maneira melhor, mais ética, mais justa,
mais coerente até com o discurso que fizeram no passado?

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
"quorum" para votação, mas que o há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.734, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12175,
que consolida a legislação tributária no Estado e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto
aos itens 2.40 e 2.41 da Tabela A do Anexo 1 e aos itens 5.10 e 5.11
da Tabela D do Anexo IV. Em discussão, o veto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Biel Rocha.

O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, trata-se do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.734, do Governador Aécio
Neves, relativa ao Projeto de Lei n° 1.078/2003, do próprio
Governador, que alterava uma lei de 1975, a qual trata da legislação
tributária de nosso Estado.

O Governo do Estado vetou dispositivos que tratam de cobrança de
taxa de expediente relativa a alguns atos de autoridades
administrativas junto à Federação Nacional de Seguros Privados e
Capitalização - FENASEG. São taxas relativas, primeiro, a emissão,
processamento e cobrança de documento de arrecadação do DPVAT,
que é um seguro de danos causados por veículos automotores em
vias terrestres, e, segundo, ao fornecimento de dados cadastrais -
atualizados permanentemente pelo DETRAN - de proprietários de
veículo automotor para fins de cobrança do DPVAT.

Em contatos realizados pela assessoria do Bloco PT-PCdoB junto
ao DETRAN e junto à própria Secretaria da Fazenda, ela procurou
levantar quais seriam os procedimentos do Estado de Minas em
relação à cobrança desse famigerado DPVAT. Em Minas são cerca de
5 milhões de veículos que pagam anualmente a quantia aproximada
de R$51,00.

O DPVAT é o seguro obrigatório criado em 1974 pela Lei Federal n°
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6.194 e é administrado pela FENASEG. O Estado, por meio do
DETRAN, fornece à FENASEG o cadastro de todos os veículos
emplacados no Estado por meio eletrônico, utilizando maquinário
próprio. Através da Internet, encaminha permanentemente à
FENASEG os dados relativos aos veículos emplacados.

A FENASEG, por sua vez, executa todo o processo de cobrança,
remetendo posteriormente ao Estado, também por meio eletrônico, os
dados relativos aos proprietários de veículos que já pagaram o
seguro. Isso é para lançamento no cadastro e no próprio Documento
único de Trânsito - DUT.

Avaliemos: o que constitui, o que fundamenta hoje a cobrança de
uma taxa? Quando a Prefeitura de Belo Horizonte ou de outras
cidades do Estado presta um serviço de coleta de lixo, o cidadão paga
a taxa da coleta de lixo. Esse é o fundamento para a cobrança de uma
taxa, ou seja, a prestação de um serviço por parte do Estado. No
nosso entender, a FENASEG deveria, sim, pagar ao Estado pelo
fornecimento e pela atualização do cadastro dos veículos, bem como
pelo lançamento da quitação do pagamento no DUT. No caso, a
fiscalização é realizada pelo Estado, que não recebe nada por isso.
Ou seja, o Estado presta um serviço e, portanto, deve receber por ele.
O Estado destina servidores e parte da sua estrutura, como
computadores e energia elétrica - o que onerará, com certeza, os
cofres públicos -, e não recebe nada por isso.

O que está sendo discutido hoje é exatamente um veto a uma
matéria aprovada por esta Casa. O que é um veto? Olhemos a
Constituição Estadual, no seu art. 70. Ele diz que o Governador
poderá vetar uma proposição aprovada pela Assembléia Legislativa,
se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao
interesse público. Vejamos o veto do Governador, e peço a paciência
dos ouvintes, dos telespectadores, dos Deputados e das Deputadas,
pois lerei as razões do veto para, depois, questioná-las. Ou seja, por
que não tem razão e fundamento o veto do Governador do Estado? E
o seguinte: (- Lê:) "Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do
inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial,
por contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei n° 15.734,
que "Altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária no Estado e dá outras providências". Ouvidas a Secretaria
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de Estado de Fazenda e a Advocacia-Geral do Estado sobre a
Proposição, assim se manifestaram sobre os itens 2.40 e 2.41 da
Tabela AH do Anexo 1 e itens 5.10 e 5.11 da Tabela "D" do Anexo IV,
a seguir vetados.	-

Razões do veto: "E sabido que através da ADIN 2551-1, requerida
pela Confederação Nacional do Comércio e pela Confederação
Nacional do Sistema Financeiro, foi obtida liminar, indeferida pelo
Ministro Celso de Mello, relator, para a suspensão cautelar da eficácia
do art. 16 da Lei n° 13.430, de 28/12/99, do Estado, que instituiu a
taxa de expediente no valor de R$10,00 (dez reais) para as entidades
seguradoras beneficiadas pelo Seguro de Danos Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

Naquele caso, as autoras argumentaram com a onerosidade
excessiva da taxa de expediente, por ser maior do que os custos dos
correspondentes serviços, perfilhando assim alegação de tributo com
efeito de confisco. A primeira vista, parece possível submeter norma
semelhante, que não contenha os elementos que geraram a censura
emitida pelo Tribunal, ao crivo daquela Corte, norma nova e que
contenha comando normativo mais aperfeiçoado. Não obstante isso,
pedimos vênia para recomendar o veto da proposição nos itens 2.40 e
2.41 da Tabela "A" do Anexo 1 e itens 5.10 e 5.11 da Tabela "D" do
Anexo IV, uma vez que não resta dúvida que a proposição será
novamente atacada por Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a
desvantagem para o Estado de nela as entidades apresentarem o
precedente como fundamento, instaurando novo litígio no Supremo
Tribunal Federal. Não seria desprezível também, portanto, o risco e a
probabilidade de ações contra a Fazenda Estadual com a obtenção de
liminares contra o Estado apoiadas no precedente da Corte Suprema.

Este quadro fático de fácil previsibilidade recomenda o veto com
fundamento no interesse público, pois que a exigibilidade do tributo, é
razoável supor, poderá ser suspensa tendo em vista o "leading case",
o que geraria custos para o Estado com demandas e litígios
demorados, sem a certeza do benefício imediato e prático...

Considerando ainda que é importante para as relações entre o
contribuinte e o Estado que haja segurança jurídica e estabilidade
normativa, principalmente em matéria tributária, que gera reflexos de
ordem econômica em todas as fases da cadeia produtiva e de
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geração de serviços e tendo em vista, ainda, que em geral esses
custos são repassados ao usuário ou consumidor final desses
serviços ou bens tributados, não convém que se institua tributo que "a
priori" se saiba litigioso.

Levando-se em conta, portanto, que a posição jurisprudencial não é
tranqüila e nem pacifica a favor da norma em questão e, como dito, os
benefícios advindos das demandas judiciais também são incertos,
propomos a V. Exa. o veto para que o Estado não seja levado a novos
litígios com os inconvenientes daí decorrentes e sem perspectivas
muito seguras...".

Essas palavras bonitas do Governador Aécio Neves, como ele
mesmo disse, com a assessoria da Secretaria de Fazenda e da
Advocacia-Geral do Estado, foram encaminhadas a esta Casa em
meados do mês de dezembro e justificam por que não quer que seja
feita essa cobrança à FENASEG por parte do Estado.

A FENASEG é uma entidade privada que ganha muito dinheiro
neste Estado. Várias seguradoras que fazem parte dela só existem
em função da cobrança desse DPVAT, pois são 5 milhões de
veículos. Se cada proprietário desses veículos pagasse R$51,00,
poderíamos fazer idéia de quanto não é arrecadado pelo Estado.

Então, toda essa terminologia usada pelo Sr. Governador acaba
apresentando como justificativa para esse veto, primeiramente, uma
pretensa inconstitucionalidade, já que matéria semelhante foi objeto
de uma ação direta de inconstitucional idade em 1999. Entretanto, está
claro para nós, que lemos com bastante ação, que essa ADIN citada
em nenhum momento tratou do fato de se criar essa taxa, mas do
valor que essa taxa estipulava: na época era de R$1 0,00. O Supremo
considerou que R$10,00 era muito para cada proprietário de veículo
pagar por um serviço que o Estado prestava.

A proposta que esta Casa aprovou não chega a R$110,00, mas gira
em torno de R$3,00. Então, não tem fundamento falar dessa ADIN,
que ela não trata da existência de uma taxa, mas do valor estipulado.

O Governador fala que a matéria aprovada vai contra o interesse
público do Estado. Vimos que o Estado subsidia a FENASEG,
entidade privada, fornecendo pessoas, equipamentos, tempo, energia,
para que ela simplesmente recolha o tributo de 5 milhões de
proprietários de veículos.
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Já estou terminando essa parte e, imediatamente, passo-lhe a

palavra, Deputado Rogério Correia.
O Estado, então, está subsidiando a FENASEG através do

DETRAN, que atualiza permanentemente o cadastro de todos os
veículos emplacados em nosso Estado. Isso significa que ele lhe
destina servidores, computadores e toda uma estrutura criada. Já
disse que são 5 milhões de veículos emplacados em Minas.

Há uma outra questão, que é mais técnica e que foi muito discutida,
mas a que, infelizmente, os membros da Comissão não puderam se
ater. Aliás, acho que houve uma falha terrível da Advocacia-Geral do
Estado, que vetou simplesmente uma tabela, a que se encontra no
final do anexo da lei, esquecendo-se de que no corpo da lei há vários
dispositivos, há vários artigos que tratam dessa taxa de expediente.
Ou seja, o Governador vetou um acessório, e não o principal.

Além do aspecto político, há um aspecto técnico, que,
lamentavelmente, passou despercebido pela Advocacia-Geral do
nosso Estado.

A justificativa para o veto poderia ser utilizada para quase todas as
taxas majoradas e criadas nessa proposição. Pergunto a todos, para
refletirmos: por que essa preocupação com a taxa a ser paga pela
FENASEG, e não com os cidadãos mineiros que terão de pagar taxas
de constitucionalidade duvidosa? Os cidadãos de vários municípios,
como Juiz de Fora, Uberlândia, Ipatinga e Belo Horizonte terão de
pagar taxa de prevenção de incêndio como forma de prevenir um
possível sinistro em sua residência.

Nosso Partido entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Por
que o Governador não utilizou os mesmos argumentos para essa lei?
Recebemos a informação de que o Deputado Rogério Correia, no mês
de janeiro, fez uma denúncia nesta Casa, questionando o tato de o
Governador Aécio Neves vetar a cobrança da taxa de uma empresa
privada, e não a do cidadão pobre de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Esse veto é intrigante e
absurdo. O Governador criou, ano passado, o tarifaço, aumentando
tarifa de tudo, criando taxas, aumentando impostos, com várias leis.
Criou até o imposto do incêndio, que ele chamou de taxa de incêndio.
Parecia que Minas Gerais estava diante de um Nero. Essa taxa de
incêndio, que será cobrada de cada cidadão, está sendo questionada,
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como disse o Deputado Biel, na justiça. Há jurisprudência no
Supremo, porque a taxa de segurança pública foi derrotada no Pará e
no Ceará.

Na justificativa, diz que vetou esse dinheiro da FENASEG porque
poderia existir ação de inconstitucionalidade. Então, ele nem deveria
ter apresentado a taxa de incêndio, porque no Supremo já existe
jurisprudência. Mas não se trata disso. Esse foi um veto político. Todo
cidadão que tem um carro paga R$52,00 por ano de DPVAT, seguro
obrigatório.

Fizemos uma emenda em comum acordo com a Secretaria da
Fazenda. Os funcionários do Secretário Fuad Noman acharam ótima a
idéia de cobrar da FENASEG por um serviço que o Estado presta, o
cadastramento dos veículos. Acharam razoável cobrar 2 UFEMG5, em
torno de R$3,00, por esse serviço, e não os R$10,00, que, pela ação
de inconstitucionalidade, o Supremo considerou, como disse o Biel,
caro. Como há 5 milhões de carros em Minas, o Estado teria
aproximadamente R$15.000.000,00, se o Governador não tivesse
apresentado essa proposição.

O Governador vetou por quê? Não precisa de dinheiro? Ele justifica
com a questão da inconstitucionaliade, mas isso ele tinha de pagar
para ver, assim como está pagando para ver para o contribuinte
normal, que arca com a taxa de incêndio, e também está na justiça.
Esse argumento está descartado. A razão de fato é outra.

Dr. Fuad Noman foi visitado em dezembro, próximo do Natal, do Ano
Novo, pelo Presidente da FENASEG, federação importantíssima, com
faturamento de 1,4 bilhão ao ano no Brasil, mas não foi convencido de
que deveria abrir mão desse dinheiro.

No outro dia, houve um encontro do Presidente da FENASEG - está
na agenda dele, que tenho ali - com o Governador do Estado, Aécio
Neves, e o advogado da FENASEG, Dr. Pimenta da Veiga.
Posteriormente, estabeleceu-se o veto. A conversa não foi gravada,
não sabemos o seu teor. A inconstitucionalidade não me convence.
Ninguém respondeu a isso. A resposta, mais uma vez, foi calar a
imprensa para que ela nada divulgasse, como é de praxe do
Governador.

Esse é um assunto seriíssimo, que vai deixar a base do Governo
novamente descontrolada, da mesma forma como ficou descontrolada
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com a questão da COPASA, com medo da CPI. Da mesma forma,
a base ficará descontrolada para explicar o teor da conversa entre o
ex-Prefeito Pimenta da Veiga, atual advogado da FENASEG, com o
Governador.

Mas o assunto é tão sério, Deputado Biel, gostaria que V. Exa.
solicitasse do Presidente o encerramento, de plano, desta reunião.
Isso deve ser discutido à tarde, e, como há aqui uma manobra muito
grande para evitar que falemos, é bom que V. Exa. guarde o seu
tempo para usá-lo na parte da tarde. Assim, sugeriria a V. Exa. que,
antes de conceder apartes, pedisse ao Presidente o encerramento da
reunião, diante da óbvia inexistência de quórum e da importância do
assunto.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Biel, quero
parabenizá-lo pela abordagem dos aspectos fiscais e tributários. Suas
ponderações são extremamente louváveis, assim como a postura de
V. Exa. nesta Casa.

O que nos surpreende são manifestações como a do Deputado
Rogério Correia, que levantou, de forma absolutamente irresponsável,
uma insinuação contra uma figura como a de Pimenta da Veiga,
indagando sobre o que foi conversado com o Governador. Ora, um
grande jurista, um grande advogado como Pimenta da Veiga já não
pode conversar com o Governador Aécio Neves? Porque o PT se vê
envolvido em gravações suspeitas, ninguém mais pode conversar
neste País...

O Deputado Rogério Correia ( em aparte) - Igual ao Dr. Cássio, na
CPI da COPASA...

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Rogério
Correia, só tenho 1 minuto. E V. Exa. quem diz que a base do
Governo de Minas está inquieta e afoita, mas não deixa sequer que,
democraticamente, eu me manifeste?

Concluindo o raciocínio, Deputado Biel Rocha, quero dizer que
estamos absolutamente tranqüilos e seguros de que estamos fazendo
um Governo sério, em defesa dos valores de Minas Gerais e do povo
mineiro. Tenho a certeza de que o debate pode nos ajudar a chegar a
melhores encaminhamentos, mas não com acusações levianas como
a que acabamos de ouvir do Deputado Rogério Correia, que aqui fez
uma insinuação sem nenhum fundamento, sem pé nem cabeça, e,
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depois, ainda pediu o encerramento da reunião, para que este
Deputado não pudesse manifestar-se. Não acho que isso contribua
para a democracia nem que seja próprio de quem está tranqüilo;
acusar e pedir o encerramento da reunião é próprio de quem está
apavorado. Obrigado, Deputado Biel Rocha.

O Deputado Biel Rocha - Minha solicitação, Presidente, não é para
que encerremos o debate, mas para que o continuemos à tarde. V.
Exa. é testemunha de que, com a chegada do Deputado Sidinho do
Ferrotaco, há agora cinco Deputados em Plenário e cerca de 20 nas
comissões, discutindo outros assuntos.

Questão de Ordem
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

encerre esta reunião, para que à tarde, com o tempo que ainda me
resta, possa contribuir para o debate. Espero poder contar com a
presença do Deputado Domingos Sávio, para que possamos nos
aprofundar nas questões levantadas pelo Deputado Rogério Correia,
que, em nosso entendimento, são muito sérias.

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 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 temos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 26/2/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares, Leonardo Quintão e Mauro Lobo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios dos Srs. Luiz Roberto Nascimento Silva,
Secretário da Cultura e Paulo de Tarso Barbosa Passos, Gerente de
Relações Institucionais da Telemar, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 1.836/2003 e ao requerimento da Comissão de
Participação Popular, encaminhado através do Ofício n°
3.249/2003/SGM. O Presidente acusa o recebimento da seguintes
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Proposta
de Ação Legislativa n° 215/2004, (Deputado Gustavo Valadares).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM
11/3/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Doutor Viana, Fábio Avelar e Jô Moraes. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ricaro Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a situação em que se encontram os trabalhadores da Mina de
Morro Velho portadores de silicose. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nos 1.270/2003, em 1° turno, do
Deputado Célio Moreira; e 1.302/2003, da Deputada Jô Moraes
(relator: Ricardo Duarte). A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir a Sra. Jandira Maciel da Silva, Coordenadora de Atenção
Integral da Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual da Saúde; e
Srs. Nicodemus de Arimathéa, Vice-Presidente do Conselho Estadual
de Saúde; Carlos Alberto Menezes de Calazans, Delegado Regional
do Trabalho; Josely Ramos Pontes, Promotora de Defesa da Saúde;
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Marcelo Wagner Pereira Lopes, Diretor Administrativo da
Mineração Morro Velho; Marta de Freitas, Chefe do Centro Regional
da FUNDACENTRO e Marcelino Antônio Edwirges, Presidente do
Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e Região; José Antônio de
Lacerda, Presidente da CUT; e Otávio Freitas, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Nova Lima,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Deputada Jô Moraes, autora do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Participam dos debates os seguintes convidados:
Sra. Delma Moura Andrade, Coordenadora do Departamento Jurídico
do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima; e Srs. Paulo Franco
Kalunga, mineiro portador de silicose; João Pauto Pires, Diretor da
CUT do Vale do Aço; Marcos Barbonaglia da Silva, Presidente do
INSS no Estado; Paulo Augusto Santos, Vereador à Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Deonílio de Carvalho, mineiro portador de silicose;
Maria Auxiliadora; Elder Pacheco, ex-Assessor do Sindicato de Nova
Lima; Antônio Marques Ferreira, ex-Presidente do Sindicato de Nova
Lima; Ronaldo Marques Ferreira, Vereador à Câmara Municipal de
Nova Lima e ex-Presidente do Sindicato; Nancy Souto, Vice- Prefeito
Municipal de Raposos; José Carlos Rodrigues, da Associação
Brasileira de Vítimas de Silicose, e Evaristo Garcia. Segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A seguir, o
Presidente apresenta os seguintes requerimentos, a serem aprovados
na próxima reunião ordinária: do Deputado Ricardo Duarte e da
Deputada Jâ Moraes (5), em que pleiteiam seja solicitado ao Ministro
do Trabalho e ao Governador do Estado a constituição de uma força-
tarefa para fiscalizar os mecanismos de controle das doenças
profissionais dos trabalhadores da Mina de Morro Velho que estão na
ativa, a situação das ações na justiça comum, o cumprimento do
acordo feito e o planejamento de ações que visem garantir a
realização de exames médicos periciais daqueles que estão com
ações indenizatórias na justiça; que a Comissão de Saúde discuta
com o Poder Judiciário do Estado uma forma adequada de resolver a
questão dos exames médicos periciais daqueles que acionaram a
justiça com ações indenizatórias contra a Mineração Morro Velho; que
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a Comissão de Saúde realize audiência pública na cidade de Nova
Lima para avaliar o andamento dos processos relacionados às
doenças profissionais que acometem os trabalhadores da Mina de
Morro Velho e que a Comissão de Saúde solicite à Superintendência
Estadual do INSS informações relacionadas a processos de
solicitação de perícias médicas para fins de benefícios de
trabalhadores da Mina de Morro Velho; do Deputado Célio Moreira,
em que solicita seja pedida ao Ministério Público a reavaliação dos ex-
empregados da Mineração Morro Velho com suspeita de terem
contraído silicose; da Deputada Jô Moraes, em que solicita sejam
pedidas ao CRM informações sobre a instauração e o estágio de
tramitação do processo sobre a atuação do médico Sílvio Mosmam.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Fahim Sawan, Presidente - Carlos Pimenta - Neider Moreira - Célio

Moreira.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 11/3/2004

Às 9h41 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Leonidio Bouças, Maria Tereza
Lara e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto
Abramo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.354/2003 (relator:

Deputado Leonídio Bouças) e 1.353/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). Foram redistribuídos os Projetos de Lei nos 350 e
498/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 517, 340 e 495/2003
(Deputado Ermano Batista); 417 e 529/2003 (Deputado Bonifácio
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Mourão); 632/2003 (Deputada Maria Tereza Lara); 518/2003
(Deputado Leonardo Moreira); e 501/2003 (Deputado Gilberto
Abramo). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade, no 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°
46/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares); Projeto de Lei n°
1.228/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de
redistribuição). São aprovados, cada um por sua vez, requerimentos
do Deputado Gustavo Valadares em que solicita seja adiada a
discussão dos Projetos de Lei n os 635 e 1.061/2003, que concluem
pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade das referidas
matérias. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Gilberto Abramo, sobre o Projeto de Lei no 1.297/2003, que conclui
pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade, a Deputada
Maria Tereza Lara apresenta requerimento solicitando o adiamento de
discussão da referida matéria, o qual é aprovado. São aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei nos 419/2003 com a Emenda n° 1; 494/2003 com as Emendas
nos 1 e 2 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); 425, 1.31112003, com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuiçâo), 1.250 com a
Emenda n° 1, 1.313/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.253/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara, em virtude de redistribuição); e 1.352/2003 (relator:
Deputado Leonardo Moreira - leitura do parecer feita pelo Deputado
Leonídio Bouças). Os pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.331 e

1.354/2003, no 1° turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Leonídio
Bouças. O Projeto de Lei n° 1.267/2003 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que



848
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 446, 1.277, 1.299/2003 com a Emenda n° 1, 1.303,

1.307, 1.314, 1.070 e 1.31812003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, os seis primeiros em virtude de redistribuição); 1.245 e
1.323/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças - parecer lido pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva): 1.315 e 1.316 ambos com a Emenda
n° 1, 1.322 e 1.325/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição): 1.317/2003 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); e 1.326, 1.332/2003 e 1.349/2004 (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nos
1.276/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares) e 1.278/2003
(relator: Deputado Leonídio Bouças). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara - Ermano Batista -

Gustavo Valadares - Fábio Avelar - Leonardo Moreira.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às 1 Oh4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transporte e Obras Públicas, publicado no "Diário do
Legislativo" de 4/3/2004, e Simão Pedro Toledo, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" de
13/3/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 49412003, no 1° turno (Deputado Ermano Batista);
419/2003, no 1° turno (Deputado José Henrique); 425/2003, no 1°
turno (Deputado Chico Simões); 1.152/2003, no 1° turno (Deputado
Jayro Lessa); 847 e 922/2003, no 1° turno (Deputado Doutor Viana);
1.31112003, no 1 0 turno (Deputado Sebastião Helvécio); e 1.207/2003,
no 1° turno (Deputado Mauro Lobo). Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei n os 295/2003 (relator:
Deputado Doutor Viana); 944/2003 (relator: Deputado Doutor Viana); e
1.021/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo); pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.214/2003 (relator: Deputado
Mauro Lobo) e dos Projetos de Lei n os 307/2003 (relator: Deputado
José Henrique, em virtude de redistribuição); 73512003 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); 736/2003 (relator: Deputado Mauro
Lobo); 737/2003 (relator: Deputdo Chico Simões, em virtude de
redistribuição); 1.046/2003 com as Emendas n os 1 a 4, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da
Subemenda n° i à Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de
Saúde (relator Deputado Doutor Viana); e 1.101/2003 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.262/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado José Henrique.
Os Projetos de Lei n os 1.139 e 1.254/2003 são convertidos em
diligência aos seus respectivos autores. Passa-se à 2' Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente designa o
Deputado Sebastião Helvécio para emitir parecer sobre o
Requerimento n° 2.455/2004 e o Deputado José Henrique para emitir
parecer sobre os Requerimentos n os 2.494/2004 e 2.49512004. Passa-
se à 3a 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 Chico
Simões, em que solicita da COPASA-MG cópia de todos os contratos,
de seus termos iniciais e seus aditivos referentes à prestação de
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serviços de fornecimento de água e esgoto renovados entre 2001 e
2004; Chico Simões e Rogério Correia, em que solicitam seja
convidado o Secretário da Fazenda, ou seu representante, para
avaliar o cumprimento do compromisso firmado entre o Governador
Aécio Neves e o MINASPETRO, relativo à comercialização do óleo
diesel no Estado. O Presidente designou o Deputado Mauro Lobo
para emitir parecer sobre o requerimento do Deputado Chico Simões,
em que solicita cópia do parecer que conclui pela legitimidade e
juricidade da transação realizada entre o Estado e a SAMARCO
Mineração S.A. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 11
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Chico Simões -

José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 894/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela
tem por escopo dar a denominação de Hemominas - Centro Regional
Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack à sede da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, situada no Município de
Juiz de Fora.

Publicado em 12/7/2003, no "Diário do Legislativo", foi encaminhada
a matéria a esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar
dela, com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", c/c O art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pela leitura do ad. 22, em conjunto com o § 1° do art. 25 da Carta

Magna, infere-se que ao Estado federado cabe a competência de
legislar sobre denominação de próprio público estadual.

O inciso XIV do art. 61 da Cada mineira estabelece que a
Assembléia Legislativa detém a competência de dispor sobre bens do
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domínio público por meio de lei, e o art. 66, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa de cada um dos três Poderes, não faz
menção àquela que ora examinamos.

A medida de que trata a proposição está regulamentada pela Lei n°
13.408, de 21/12/99, cujo art. 20 estabelece condições para se dar
nome oficial a bens públicos.

Segundo essa norma, a escolha da denominação recairá em nome
de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, observada a correlação
entre a destinação do próprio público e a área em que se tenha
destacado o homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.

Verifica-se, pela leitura dos autos do processo, que os requisitos
enunciados estão plenamente atendidos.

Dessa forma, inexiste impedimento à tramitação do projeto sob
comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 89412003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gilberto

Abramo - Fábio Avelar - Gustavo Valdares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.300/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá, com sede nesta Capital.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/1212003 e a
seguir encaminhado a esta Comissão, a fim de ser apreciado
preliminarmente em seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina

a matéria, são requisitos para que as entidades filantrópicas possam
ser declaradas de utilidade pública no âmbito estadual: ser dotadas de
personalidade jurídica; estar em regular funcionamento no Estado há
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mais de dois anos; não serem os cargos de sua direção
remunerados; e serem os seus Diretores pessoas reconhecidamente
idôneas.

Releva destacar os arts. 30, parágrafo único, e 29 do Estatuto do
Conselho, por estabelecerem, respectivamente, que a entidade não
distribui lucros, resultados, dividendos, participações ou parcela de
seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, e que as funções
diretivas não serão remuneradas.

O art. 30 do citado documento destina os seus bens, em caso de
dissolução, a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS.

Examinados os autos do processo, constata-se o atendimento às
exigências legais em vigor, razão pela qual não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto de lei.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.300/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Fábio

Avelar - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.305/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Bittar, por meio do projeto de lei em referência,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Gerônimo
Mendonça, com sede no Município de Ituiutaba.

Publicado em 13/12/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

entidade analisada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois anos,
contando diretoria composta por pessoas idôneas, cujos membros não
são remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao titulo declaratório de utilidade pública.
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Verificamos, ainda, no art. 24 do estatuto da instituição, que os

seus dirigentes não serão remunerados, e que o art. 52 determina
que, em caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será
destinado a outra entidade congênere.

Não há, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,	pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.305/2003.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.323/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Zé Meia, tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade denominada Moryá Plasc-
Plano de Assistência Social à Comunidade, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", de 18/12/2003, e a
seguir encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

entidade Moryá Plasc - Plano de Assistência Social à Comunidade
atende aos preceitos estatuídos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para
que possa ser declarada de utilidade pública estadual.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica; encontra-se em
regular funcionamento no Estado há mais de dois anos; e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar que, segundo os arts. 16, § 1 , e 27 do seu
estatuto, as atividades dos diretores e conselheiros são exercidas
gratuitamente e, na hipótese de dissolução da entidade, o patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.
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Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto em análise.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.323/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.327/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Taiobeiras.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 20/12/2003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar nos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade da matéria, conforme
o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam. Assim, conforme dispõe o art. 6 0 de seu estatuto, "as
atividades dos Diretores e dos conselheiros serão inteiramente
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagens".

Além do cumprimento dos requisitos legais mencionados,
verificamos que o art. 15 da citada norma determina, dissolvida a
instituição, a transferência do patrimônio remanescente para entidade
congênere.

Constatamos que o Asilo São Vicente de Paulo atende ao disposto
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.327/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N° 215/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 215/2004, de autoria do

VALEMAIS - Instituto Sócio-Cultural do Jequitinhonha, requer à
Comissão de Participação Popular a realização de uma audiência
pública, na cidade de Virgem da Lapa, para discussão do tema
"Desenvolvimento Cultural do Vale do Jequitinhonha", com a
participação de representantes de entidades, Prefeituras, Câmara
Municipal e agentes culturais que atuam ou moram na região.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, a proposta foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do ai.
102, XVI, "a", c/c o ai. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
Distantes da Capital, com uma população de origem rural, o vale do

Jequitinhonha, o vale do Mucuri e o Norte de Minas compreendem um
grande perímetro geográfico - cerca de 33% do território mineiro - e
consubstanciam uma região de baixo desenvolvimento econômico-
social. A área, que apresenta baixa densidade demográfica e pequeno
grau de urbanização, tem o menor Produto Interno Bruto por habitante
do Estado. Além disso, apresenta os piores índices de
desenvolvimento humano do Estado, refletindo condições de vida
similares às prevalecentes nos países menos prósperos.

O índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, utilizado desde 1990
pela ONU para avaliar o estágio de desenvolvimento de uma
população, é medido a partir de indicadores de renda (renda familiar
média "per capita"), escolaridade (taxa de alfabetização, número
médio de anos de estudo) e longevidade (expectativa de vida ao
nascer). O IDH varia de O a 1, e, com base nesse valor, as populações
são classificadas quanto ao seu estágio de desenvolvimento humano:
baixo, médio e alto.

O vale do Jequitinhonha, embora tenha apresentado uma melhora
nesses índices - se comparados os relatórios de 1991 e 2000 - ainda
reflete baixas condições de vida. Quase metade da população
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(45,44%) situa-se em municípios com IDH médio ou baixo.

Embora configure uma das regiões mais sofridas no aspecto
econômico-social - a ponto de ser conhecida como "Vale da Miséria" -
o vale do Jequitinhonha possui uma riqueza pouco explorada: a
cultural. Esse potencial criativo pode e deve ser incrementado como
fonte de melhoria de vida para a população.

E evidente que há necessidade de investimentos governamentais,
com implementação de políticas públicas, em especial as voltadas
para a saúde e a educação. Também no âmbito econômico-ambiental
muito precisa ser feito, quer promovendo a irrigação - que pode
solucionar os problemas oriundos da seca que assola terreno
apropriado para o cultivo de frutas -, quer recuperando o rio
Jequitinhonha, contaminado por mercúrio e em processo de
assoreamento, em decorrência das dragas que lavram a terra em
busca de minérios presentes no subsolo; entretanto, faz-se urgente
um largo investimento na potencialidade artístico-cultural da região, de
forma planejada. Só assim se transformará a "cultura da miséria",
como tão bem argumentam os jornalistas Luiz Ribeiro e Rafael Alves
no artigo "Assistencialismo "versus" Empreendedorismo": "A solução
da pobreza passa por uma mudança na "cultura da miséria". O povo
se acostumou a se resignar em esperar receber algo, uma
"compensação" pelos sofrimentos suportados há gerações ( ... ) E
preciso entender que só existe uma saída verdadeira para a miséria: a
produção".

No vale do Jequitinhonha, o folclore e as manifestações populares
de cultura - seja na música, seja no artesanato - não refletem apenas
a tradição: atualizam-se continuamente e fazem parte do dia-a-dia do
povo, como a expressão paradoxal de sua coragem para enfrentar as
dificuldades que a seca e o baixo poder econômico acarretam e de
sua postura fatalista oriunda do histórico de pobreza.

O artesanato em barro e em madeira, de incontestável qualidade,
pode ser estratégico na promoção de desenvolvimento sustentável,
fixando os artesãos no local de origem e gerando oportunidades de
renda principalmente para mulheres e adolescentes. A arte das
"poteiras" - como são chamadas as mulheres da região, que moldam
potes, vasos, jarros, panelas e outras peças de barro sem ajuda de
tornos - pode firmar-se como eficaz fonte de renda. A cerâmica do
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Jequitinhonha, que tem características próprias (em geral figuras
com feições sofridas ou grandes bilhas em formato de mulher com as
mãos na cintura, formando vãos por onde passa o ar que mantém a
água fresca) pode vir a ser reconhecida em todo o País.

A música também é manifestação cultural de destaque dos "filhos do
vale", inúmeros dos quais têm expressão nacional. Ressalte-se que,
apesar do alcance da música urbana, divulgada pelos meios de
comunicação de massa, os sons folclóricos teimam em se manter
vivos na região. Iniciativas como a gravação recente do CD do Coral
das Lavadeiras, no qual as trabalhadoras interpretam músicas de
domínio público, cantadas na labuta diária nas margens do rio
Jequitinhonha, precisam ser incentivadas.

Outra iniciativa a ser incentivada é o FESTIVALE - Festival de
Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, idealizado no final da
década de 70, com o objetivo de manter e preservar a cultura da
região. Inicialmente um festival de música, abriu-se posteriormente a
outras formas de manifestação cultural, como as "noites literárias", a
exposição de artesanato e os programas de difusão cultural, com
cursos destinados principalmente aos trabalhadores rurais, em que se
aprende e se ensina arte.

Importa considerar ainda que o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -' entre outras ações previstas para o
Jequitinhonha, prevê, no Objetivo Prioritário Melhoria e Ampliação dos
Serviços Públicos, o Programa Construção do Centro de Integração
das Culturas do Vale do Jequitinhonha, tendo como unidade
responsável o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas. Ao mesmo tempo, no Objetivo Prioritário Provisão e Infra-
Estrutura com Ênfase na Malha Rodoviária e no Saneamento Básico,
dentro do Programa Construção de Centros Culturais, estabeleceu-se
a meta para 2005-2007 de implantação de quatro centros para os
vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com um aporte previsto de
R$426.664,00.

Diante desses arrazoados, a realização de uma audiência pública
configura importante medida, pois traz a possibilidade da participação
direta da comunidade na busca de opções para o cumprimento das
metas do PPAG e para a concretização do desenvolvimento cultural
do Jequitinhonha.

MO



858
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de
Ação Legislativa n° 215/2003, com a realização de audiência pública
em Virgem da Lapa para discussão do tema "Desenvolvimento
Cultural do Vale Jequitinhonha".

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.38912004
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo criar o Diploma de Reconhecimento do
Mérito do Doador-Solidário, a ser entregue às famílias dos doadores
de órgãos.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", em 21/2/2004, e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em essência, a proposição determina a criação do Diploma, define a

quem será concedido, estipula a vigência da futura lei, revoga as
disposições que porventura vierem contrariá-la e, ressalte-se, atribui
ao Executivo a incumbência de regulamentá-la no prazo de 120 dias a
contar de sua publicação, ou seja, delega a esse Poder o
estabelecimento de todos os procedimentos referentes à honraria.

Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da proposição,
devemos observar que o art. 25 da Carta Magna fixa a competência
de os Estados da Federação se organizarem e serem regidos por sua
própria Constituição e leis que adotarem, obviamente observados os
princípios da Lei Maior.

Recorrendo, por sua vez, ao art. 22 da mesma Carta, no qual estão
arroladas as matérias de competência legislativa exclusiva da União,
ali não encontramos nenhuma que diga respeito à medida
consubstanciada na proposição sob exame. Daí se inferir que a
instituição de homenagem cívica é ato legislativo de competência
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remanescente dos Estados federados.

Assim, compreende-se que a instituição de medalhas e distinções
honoríficas a serem concedidas no Estado é matéria concernente à
sua própria organização, portanto à sua competência legislativa
exclusiva.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.389/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.403/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 188/2004, o Governador do Estado

fez enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo
dar a denominação de Escola Estadual Professora Maria Luiza
Antunes Calçado à Escola Estadual de Ensino Fundamental situada
no Município de Ubá.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", em 28/2/2004, a
proposição foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
prevêem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 13.408, de 21/12/99, da qual emanam três requisitos a serem
observados para que o poder público estadual possa oficializar a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado, a saber: o instrumento normativo para tal fim será a lei; a
escolha do nome recairá em pessoa falecida que se tenha destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade,
observada, ainda, a correlação da área em que se destacou com a
destinação do bem público a ser nomeado e, finalmente, não poderá
haver, em um mesmo município, mais de um estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Não existe, pois, impedimento legal à normal tramitação do projeto,
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que se encontra de acordo com a legislação pertinente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.403/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Fábio

Avelar - Giberto Abramo - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.404/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 189/2004, o Governador do Estado

fez enviar a esta Casa o projeto de lei em tela, que tem por escopo
dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à
Escola Estadual do Bairro Metropolitano, situada no Município de
Ribeirão das Neves.

Dada a natureza da medida consubstanciada na proposição, esta
tramitará em turno único e será apreciada conclusivamente pela
comissão de mérito a que for distribuída, vindo agora a este colegiado
para ser examinada preliminarmente, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria de que trata a proposição está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 13.408, de 21/12199, cujo art. 1 0 determina que a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do
Estado será atribuída em lei. Dai resulta ser imprescindível sua
tramitação nesta Casa.

Ainda de acordo com a referida lei, a escolha da denominação
recairá sobre pessoa falecida, devendo haver a correlação dos
serviços prestados e suas notórias qualidades com a destinação da
coisa a ser denominada. Em respeito ao seu art. 30 , especificamente,
a denominação escolhida não deve ser atribuída a mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público no mesmo município.

Verificados tais requisitos, não podemos obstar o normal
encaminhamento do projeto.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.40412004.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°521/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
análise, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n° 404/99,
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Barroso.

Desarquivado a pedido do próprio autor, foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 4/4/2003, e encaminhado a esta Comissão que, em
15/5/2003, o baixou em diligência • ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão para se manifestar sobre a conveniência da
medida.

Cumprida a diligência, este órgão colegiado deverá proceder ao
exame preliminar do projeto sob os aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O imóvel referido no projeto de lei que ora analisamos inicialmente

pertencia à Sociedade de São Vicente de Paulo e foi adquirido pelo
Município de Barroso por meio de permuta autorizada pela Lei
Municipal n° 1.628, de 1997, e posteriormente doado ao Estado, que
não lhe deu a devida utilização. Diante disso, o Prefeito do
mencionado município pretende instalar no terreno entidade
assistencial.

Salientamos que a medida proposta está sujeita, além do exigido
pelo art. 18 da Carta mineira, aos ditames da Lei Federal n°8.666, de
2116193, que institui regras para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de
especial interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer que a alienação
de bens integrantes do patrimônio de tais entes, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será
precedida de avaliação e, em se tratando de imóvel, dependerá de
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autorização legislativa, não estando ele afetado a finalidade
administrativa especial.

O interesse público que envolve a operação fica evidenciado pelo
fato de que, com a doação, o município poderá dar ao imóvel
destinação condizente com as necessidades dos munícipes no que
diz respeito à oferta de serviços assistenciais.

Além disso, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
manifestou-se favoravelmente à referida doação. Dessa forma, a
autorização deste Legislativo, aliada ao interesse do Executivo em
colocar o preceito legal em prática, propiciará a efetiva concretização
do negócio jurídico.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice constitucional ou
legal à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°521/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 523/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Luiz Fernando Faria, por meio do projeto de lei em tela,
oriundo de desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.456/2002,
pretende seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de
Rio Novo o imóvel que especifica.

Desarquivado por solicitação do autor, foi publicado em 41412003, no
"Diário do Legislativo", e encaminhado a esta Comissão de
Constituição e Justiça, que o baixou em diligência ao Secretário de
Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a medida. Na
posse da sua resposta, este colegiado deverá proceder ao exame
preliminar da matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional
e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição que ora analisamos é constituído por um

terreno com área de 1.999,50m 2 e benfeitorias, onde funciona a
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Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira. Como a
responsabilidade da gestão e da conservação da unidade ali instalada
é do município, há a necessidade de se formalizar a transferência de
domínio do imóvel para que esse ente federativo possa fazer a
conservação do bem.

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando realizado
entre particulares, o contrato está regulado pelos arts. 538 e seguintes
do Código Civil Brasileiro. Quando uma das partes é o poder público,
rege-se a avença por aquelas disposições, acrescidas pelas regras de
direito público.

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito
público e, por isso, submetem-se ao art. 18 da Carta Política mineira e
ao art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas
gerais para as licitações e contratos da administração pública. Essas
normas exigem, para a formalização do contrato, a autorização
legislativa que só poderá ser concedida se for verificado o
atendimento aos requisitos civis que são próprios ao caso e aos
administrativos que lhe são incidentes. Entre os primeiros, está a
forma e a disposição de vontade; já entre os últimos, o atendimento
prioritário ao interesse público.

Com respeito à disposição de vontade, apontamos, nos autos do
processo, informação do Poder Executivo consubstanciada na Nota
Técnica n° 65/2003, da Secretaria de Planejamento e Gestão, de que
há concordância em que se faça a transferência do bem ao patrimônio
do município, tendo em vista que ali funciona unidade de ensino do
donatário.

Finalmente, devemos considerar que a administração, por seus
agentes, não tem a disponibilidade dos bens que estão sob sua
guarda, por se tratar de coisas públicas que deverão atender
prioritariamente ao interesse geral. Uma análise do motivo que norteia
o contrato de doação aqui proposto indica o atendimento do interesse
público, porquanto, ao ser o bem transferido ao patrimônio do
município, este poderá proceder às obras de conservação e
ampliação necessárias para que o imóvel continue sendo utilizado
para o desenvolvimento de ação na área educacional, beneficiando a
comunidade de Rio Novo.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 523/2003.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Fábio Avelar - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°635/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°
635/2003 dispõe sobre a arrecadação de alimentos para os
programas de combate à fome e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2 0 , do Regimento
Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei n° 799/2003, de
autoria do Deputado Roberto Carvalho, que dispõe sobre a criação do
Programa Estadual de Incentivo à Doação de Alimentos (Banco de
Alimentos).

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em análise de obrigar as centrais de

abastecimento do Estado a destinar alimentos impróprios para a
venda, mas ainda próprios para o consumo humano, aos programas e
às ações desenvolvidos pelo Conselho Estadual de Segurança
Alimentar - CONSEA. A proposta define os alimentos sobre os quais
incidirá, assim como os estabelecimentos compelidos a redirecioná-
los. Prevê, ainda, a ação a ser desenvolvida pelo mencionado
Conselho e estabelece multa para os infratores da norma que se quer
instituir.

O projeto de lei anexado, embora tenha objetivo semelhante ao do
principal, propõe, diferentemente, a criação de um programa
governamental cujo objetivo seria obter dos produtores rurais, da
indústria e do comércio, alimentos impróprios para negociação, mas
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possíveis de ser consumidos pelo ser humano.

As proposições sob exame discorrem sobre tema caro à agenda
política brasileira contemporânea. Trata-se do combate à fome,
atividade que, há alguns anos, vem sendo realizada pelo poder
público e pela sociedade, a qual, atualmente, conta, no plano federal,
é objeto do ambicioso programa Fome Zero. As medidas previstas nos
projetos em estudo estão em harmonia com essa aspiração nacional e
derivam, no plano jurídico-constitucional, do principio da dignidade da
pessoa humana, inscrito no ad. 1° da Constituição da República, e do
direito fundamental à vida, assentado no art. 50 da mesma
Constituição.

Ressalte-se que entre os dois projetos há uma diferença
fundamental, qual seja o destinatário principal da norma a ser
instituída. No Projeto de Lei n° 635/2003, o comando se dirige ao
estabelecimento que produza ou comercialize alimentos. Já no Projeto
de Lei n° 799/2003, o mandamento normativo obriga o Poder
Executivo. Essa dessemelhança é fundamental para a análise que
empreendemos.

Verifica-se, desde logo, que a proposição anexada padece de
inconstitucionalidade irremediável. E que, ao pretender criar programa
e impor ações a Secretaria de Estado, investe contra a tripartição dos
Poderes, invadindo a esfera própria do Poder Executivo. Afronta,
ainda, o art. 161 da Constituição mineira e a Lei de Responsabilidade
Fiscal, já que prevê despesas sem a respectiva cobertura. Cuida de
matéria que deveria estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e na Lei Orçamentária Anual, o que não ocorre. Conforme reiterados
pareceres desta Comissão, tal medida é antijurídica, inconstitucional e
ilegal.

O projeto principal, por seu turno, ao impor a particulares o dever de
destinar alimentos aos programas e às ações executados ou
coordenados pelo CONSEA, adentra o sensível terreno da
intervenção do Estado na economia. O art. 170 da Constituição da
República estabelece que a ordem econômica será baseada na livre
iniciativa, mas terá "por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social". Está presente aqui a tensão
entre os limites que devem presidir as relações entre o mercado e o
Estado. Note-se que o mesmo art. 170 determina como princípios da
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atividade econômica a propriedade privada, a função social da
propriedade e a redução das desigualdades sociais.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República, compete ao
Estado federado legislar sobre direito econômico, sobre produção e
consumo e sobre proteção e defesa da saúde. O art. 23, X, da Carga
Magna atribui ao Estado a competência material de "combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos". A matéria, em tese,
pode ser objeto da legislação estadual.

Vê-se que o tratamento da proposição em tela, do ângulo jurídico,
exige ponderação de princípios conflitantes entre si, a fim de
verificarmos, no âmbito do juízo de justificação da norma abstrata, que
nos compete empreender, sua consonância com a ordem jurídica.
Nesse sentido, observamos que a densificação de princípios de
caráter social que se pretende é incompatível com o sistema jurídico,
porque implicaria afronta substancial a princípios igualmente
importantes, vinculados aos direitos de primeira geração. Não há,
portanto, o necessário equilíbrio que deve marcar as relações entre o
mercado e o poder público em nosso Estado democrático de direito.

Na hipótese em análise, observamos que não se consegue alcançar
uma justa proporção entre os grandes princípios constitucionais
destinados a substantivar nossos ideais de igualdade e justiça social e
o respeito à inviolabilidade da seara privada, em que a liberdade para
operar no mercado econômico deve ser preservada.

A proposta em estudo, caso aprovada, possibilitaria que o Estado
penetrasse na esfera privada, onde reina a livre concorrência,
obrigando, nos termos de seu art. 1°, "caput" e § 20, as "centrais de
abastecimento" e os "estabelecimentos que comercializem ou
produzam alimentos de todo o gênero, industrializados ou não" a
destinar parcela de bens de sua propriedade a programa
governamental. Trata-se de verdadeira expropriação, que não se
harmoniza com o modelo constitucional brasileiro, de cunho
democrático, apto a conciliar responsabilidade social com direito de
propriedade. Embora movida por elevados propósitos, a proposição
não pode prosperar.

Assinale-se, também, que o projeto padece de vício de iniciativa,
uma vez que sua concretização depende, na forma do art. 2 0, do
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estabelecimento de atribuição para órgão do Poder Executivo,
afrontando o princípio da tripartição de Poderes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 635/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Fábio

Avelar - Maria Tereza Lara - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°685/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica.

Publicado em 91512003, no "Diário do Legislativo", foi encaminhado a
esta Comissão, que o baixou em diligência ao Secretário de
Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a medida
proposta. Mediante sua resposta, cabe a este órgão colegiado
examiná-lo preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimentõ Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a doar o

imóvel que menciona, localizado na Praça Onofre Cassimiro de
Carvalho, constituído de área com 2.047,50m 2, ao Município de Santa
Rita de Caldas.

A autorização legislativa, que irá instrumentalizar o ato de doação, é
determinada pelo art. 18 da Constituição do Estado e pelo art. 17, 1, da
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública.

O processo está corretamente instruído com a documentação
pertinente, inclusive com a cópia da certidão do registro do imóvel,
identificando, assim, o objeto da transação.

Entretanto, consultada a respeito da referida doação, a Secretaria de
Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente, uma vez que o
imóvel se encontra invadido, estando em tramitação na Advocacia-
Geral do Estado o competente processo de reintegração de posse ao
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patrimônio de Minas Gerais.

Diante dessa informação, não nos afigura razoável a continuidade
da tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 68512003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.267/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a divulgação, em locais públicos, dos crimes e das
penas relativas à prostituição e à exploração sexual da criança ou
adolescente e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 27/11/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende tornar obrigatória a afixação de letreiro que

explicite os crimes e as penas decorrentes da prática de prostituição
ou exploração sexual da criança ou do adolescente em
estabelecimentos públicos como bares, restaurantes, hotéis, motéis,
pousadas, casas noturnas, rodoviárias e aeroportos.

O descumprimento de tal comando normativo configuraria infração
administrativa, punível com multa no valor de três a dez salários de
referência, atualizado na data do pagamento. Na hipótese de
reincidência, o estabelecimento seria interditado pelo período de dez a
trinta dias.

O projeto prevê ainda que os valores arrecadados com a aplicação
das multas seriam destinados a ações de proteção aos direitos da
criança e do adolescente.

Passamos, a seguir, à análise da proposição.
De uma perspectiva formal, poder-se-ia dizer que não há vício de

competência no projeto, pois é lícito ao parlamento estadual editar leis
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protetivas da infância e da adolescência, por via da legislação
concorrente, com base no disposto no art. 24, inciso XV, da
Constituição Federal.

Outrossim, inexiste, quanto à matéria, disposição que institua
reserva de iniciativa legal para o seu regramento.

Todavia, analisada a matéria sob a ótica do princípio da
razoabilidade, de extrato constitucional, entendemos que o projeto não
se sustenta. Com efeito, o referido princípio sintetiza a idéia de
adequação de meios a fins. A finalidade almejada seria coibir a prática
de exploração sexual de crianças e adolescentes, objetivo mais do
que louvável. Contudo, o meio escolhido para tanto se nos afigura
totalmente impróprio. De fato, a mera exigência de se afixar um
letreiro dando conta de que tal prática é delituosa não fará com que os
estabelecimentos que a exploram deixem de fazê-lo. Nem se objetiva,
obviamente, a divulgação de que essa prática é criminosa, pois isso é
de notório conhecimento. O resultado prático de tal lei seria o
despropósito de os estabelecimentos tradicionais e bem freqüentados
terem de ostentar em suas fachadas, por obediência à lei, uma
advertência de que é crime a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Já os estabelecimentos que exploram essa atividade,
evidentemente, não se dariam ao trabalho de afixar o referido letreiro
em suas dependências. E, se fosse o caso de fiscalizar o
cumprimento dessa lei, ou seja, verificar, "in loco", a existência do
referido letreiro, naturalmente seria muito mais adequado fiscalizar, no
local, a existência da prática inf racional propriamente dita, vale dizer, a
exploração sexual de menores.

Inteiramente diversa é a lei penal que institui tal figura delituosa. Ao
qualificá-la como ato criminoso e estabelecer uma pena para o
infrator, tem-se um poderoso instrumento de inibição de sua prática,
instrumento este que há de ser complementado pela ação
fiscalizatória do poder público. Vê-se, pois, que a conduta que se
tipifica como criminosa é suscetível de generalização, comportando,
assim, tratamento legislativo. De fato, exige-se de todos que se
abstenham de explorar sexualmente menores. Já a medida legislativa
que o projeto pretende instituir não comporta tal generalização. Não
faz sentido exigir de restaurantes tradicionais ou hotéis de induvidosa
idoneidade afixar o aludido letreiro em suas dependências. Como de
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resto, seria absolutamente ineficaz exigir o mesmo de
estabelecimentos que agem à margem da lei.

Essas considerações reforçam o entendimento de que ações
voltadas para a divulgação de comandos legais - quando tal
divulgação se faz efetivamente necessária -, ou direcionadas ao
estímulo de denúncia, por parte de cidadãos, de condutas criminosas
inserem-se no domínio do Poder Executivo, o qual lida com os
problemas concretos e pode proceder seletivamente no sentido de
detectar os locais e as situações em que tais ações se fazem mais
necessárias.

Assim, refoge da alçada do parlamento a edição de medidas
legislativas dessa natureza, porquanto aquele há de exercer sua
atividade legiferante tendo em vista os requisitos de generalidade e
abstração. Ademais, exige-se de todo ato legislativo um mínimo de
eficácia, o que, como visto, faltaria à medida legal que se pretende
com o projeto em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.267/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VI, da
Constituição do Estado, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, para apreciação, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Leopoldina o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/12/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá
proceder ao seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
0 imóvel a ser doado constitui-se de terreno com área de 43,76m2,
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contido na área total de 5.216m2, situado na Rua Cândida Maria
Farjado Lamoglia, no Município de Leopoldina, e registrado sob o n°
R-1-6.239, a fls. 4-v do Livro 2-H, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Leopoldina.

De acordo com o art. 20 da proposição, a doação tem por objetivo a
pavimentação da Rua Carmita Monteiro, e, segundo o art. 30, o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos
contados da publicação da futura lei, o município não cumprir o
objetivo fixado.

De acordo com documento anexado ao processo, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se favorável à pretendida
doação, uma vez que a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao
qual se encontra o imóvel vinculado, também não se opõe à medida.

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando realizado
entre particulares, o contrato é regulado apenas pelos arts. 538 e
seguintes do Código Civil Brasileiro; quando uma das partes é o poder
público, rege-se também por regras de direito público.

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito
público e, por isso, além de submeter-se, aos preceitos civis, atendem
ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/1993, que institui normas gerais para as
licitações e contratos da administração pública.

Esses dispositivos exigem, para a formalização do contrato, a
autorização legislativa, e esta só pode ser concedida se for verificado
o atendimento ao interesse público, o que, neste caso, evidencia-se
por ser utilizado o terreno para a pavimentação de via pública.

Assim, constatamos que a matéria está apta a tramitar na Casa.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.292/2003.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Fábio

Avelar - Leonídio Bouças - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.358/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

WAR
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A proposição em tela, do Deputado André Quintão, autoriza o

Poder Executivo a isentar do pagamento de ICMS pessoas portadoras
de deficiência física, visual, mental severa ou profunda que adquirirem
automóveis.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 19/2/2004, 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
O projeto de lei em análise visa à isenção da cobrança do ICMS

sobre automóvel de passageiros, de fabricação nacional, equipado
com motor de cilindrada não superior a 2.000cm 3, movido a
combustível de origem renovável ou sistema reversível de combustão,
quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal.

A proposta possui grande alcance social, pois procura facilitar a
integração social da pessoa portadora de deficiência, conforme
evidenciado na justificação do projeto.

E importante observar que o Conselho de Política Fazendária -
CONFAZ - , órgão que congrega representantes dos Estados e do
Distrito Federal para disciplinar a concessão de benefícios de
natureza fiscal em relação ao ICMS, nos termos da Lei Complementar
n° 24, de 7/1/75, já dispôs sobre a matéria, valendo transcrever, por
ser oportuno, o disposto na cláusula primeira do Convênio ICMS
93/99:

"Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas internas e
interestaduais de veículo automotor novo com até 1 600cc. que se
destinar a uso exclusivo do adquirente, paraplégico ou portador de
deficiência física, impossibilitado de utilizar o modelo comum, nos
termos estabelecidos na legislação estadual."

Cabe a esta Casa Legislativa, portanto, utilizando da prerrogativa
que lhe é conferida pelo art. 61, III, da Constituição mineira, editar a lei
correspondente para que os portadores de deficiência sejam
contemplados com esse benefício de natureza fiscal, conferido em
estrita consonância com as disposições de ordem constitucional e
legal que versam sobre a matéria.
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Além disso, deve ser enfatizado que o projeto atende os

pressupostos insculpidos no art. 14 da Lei Complementar n° 101, de
4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez
que são adotados mecanismos de compensação para a possível
perda de receita decorrente da implementação das medidas
propostas.

Com essa finalidade, deverão ser simultaneamente majoradas as
alíquotas do ICMS incidente sobre as operações internas com
automóveis de luxo e importados, conforme previsto no art. 5° da
proposta em análise.

Deve-se observar, por último, que o Convênio 93, do CONFAZ, faz
alusão a veículo automotor novo, com até 1.600cm 3 de cilindrada, ao
passo que o art. 1° do projeto objetiva contemplar adquirentes de
veículos de cilindrada não superior a 2.000cm3.

Com o objetivo de compatibilizar a proposição em análise com a
norma federal, apresentamos a Emenda n° 1, que passa a fazer parte
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.358/2004 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto

sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - a operação relativa a automóvel de
passageiros, de fabricação nacional, equipado com motor de
cilindrada não superior a 1.600 centímetros cúbicos, movido a
combustível de origem renovável ou sistema reversível de combustão,
quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal".

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gustavo Valadares - Fábio Avelar.
PARECER PARA O j0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.395/2004

rs
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 18012004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Aiuruoca.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, 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
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para Município, constituído de um terreno com área de
10.000m2, situado no lugar denominado Campina, registrado sob o n°
9.096, a fls. 67 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Aiuruoca.

O referido imóvel destina-se ao funcionamento de estabelecimentos
educacionais e sociais, conforme disposto no parágrafo único do art.
10.

A autorização legislativa ora examinada atende aos preceitos
constitucionais e administrativos que versam sobre a matéria,
especificamente ao art. 18 da Constituição Estadual e ao ad. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitação e contratos
da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos que essas normas exigem para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, na ampliação de estabelecimentos educacionais e
na oferta de assistência social aos necessitados.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com o outro ente
da Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a
causa de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado.

Uma vez que o projeto em análise atende aos preceitos legais que
disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta

WC
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Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.395/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Fábio Avelar - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 18112004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", de 28/2/2004, 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
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para órgão público com autonomia patrimonial, constituído de
um terreno com área de 60ha, situado no lugar denominado Rio
Verde, no Município de Caldas, registrado sob o n° 1-6.251, a 1 Is. 20
do livro 2-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caldas.

Vale destacar que a finalidade principal da doação do terreno é a
implantação do "campus" universitário, mas a proposta também tem o
objetivo de autorizar a UEMG a alienar o terreno, desde que o produto
da alienação seja aplicado no desenvolvimento do ensino superior.

Cumpre esclarecer que a 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° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
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XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos essenciais exigidos por essas normas para
alienação de imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse
público, que se traduz, neste caso, no esforço do Poder Executivo em
construir o "campus" universitário da UEMG no Município de Caldas
ou dotá-la de recursos para o desenvolvimento do ensino.

Por outro lado, o negócio jurídico está revestido de garantias, isto é,
descumprida a causa de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.396/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo -
Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.398/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 183/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Taiobeiras.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, 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
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de
4.326,52m2, situado na Avenida Amazonas, 164, no Município de
Taiobeiras, registrado sob o n° R-1-301, a fls. 333 do livro 3-AE, no

rÀ
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

O referido imóvel destina-se à abertura de uma via pública no
município, conforme determina o parágrafo único do art. 1°.

Cumpre esclarecer que a 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° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos essenciais exigidos por essas normas para a
alienação de imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse
público, que se traduz, neste caso, no esforço do Executivo local em
promover melhorias significativas na circulação de veículos no
perímetro urbano da sede do município.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a causa
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.398/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.399/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 184/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município
de Doresópolis.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que



878
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
A proposição em análise se refere à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de 800m2,
situado na Rua Pio VI, esquina com Rua São Francisco, no Município
de Doresópolis, registrado sob o n° 37.522, a lis. 42 do livro 3-X, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piuí.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa em causa, 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° 8.666, de 2116193, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos que essas normas exigem para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, na implementação de um projeto de casas
populares, em conformidade com o plano de obras sociais do
município.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em lace do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.399/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 185/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
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Descoberto.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, 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
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de 660m2
situado no Município de Descoberto, registrado sob o n° R-02-3.881, a
fls. 43 do livro 2-A-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São João Nepomuceno.

O referido imóvel destina-se à instalação do Setor de Cultura, Lazer,
Turismo e Desportos da Prefeitura Municipal de Descoberto.

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° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos essenciais exigido por essas normas para a
alienação de imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse
público, que se traduz, no caso, na construção do setor de cultura,
lazer, turismo e desportos, em prol daquela comunidade. Por outro
lado, o negócio jurídico a ser realizado com o outro ente da Federação
está revestido de garantias, isto é, descumprida a causa de finalidade,
ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.400/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Fábio Avelar - Gustavo Valadares.

rs
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.401/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe

confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 186/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Corinto.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, 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
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de
1.276,64m2, situado no Bairro Gomes Carneiro, no Município de
Corinto, registrado sob o n° R.1-980, a fls. 180 do livro 2-C, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

O referido imóvel destina-se a ser utilizado como via pública,
denominada Rua José Chico.

Cumpre esclarecer que a 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° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos exigidos por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no esforço do Executivo local em regularizar a
ocupação do imóvel, que já está sendo utilizado pelo Município de
Corinto como via pública, facilitando o acesso da população dos
bairros periféricos ao centro da cidade.

Ressalte-se, ainda, que o Município de Corinto, em contrapartida,
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poderá executar obras de urbanização e infra-estrutura e realizar
melhorias na canalização de drenagem interna da Escola Estadual
Alencastro Guimarães.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com o outro ente
da Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a
causa de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.401/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Fábio Avelar - Gustavo Valadares -
Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.402/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 187/2004, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município
de Carneirinho.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, 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
A proposição em análise refere-se à permuta de bem público

constituído de um terreno com área de 10.000m2, de propriedade do
Estado, onde se encontra instalada a Escola Municipal Vicente Luiz
Alves, situada no Município de Carneirinho, registrado sob o n° 1.078,
a fls. 86 do livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Campina Verde, com imóvel de propriedade daquele município,
constituído por um terreno com área de 5.000m 2, onde está instalada
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a Escola Estadual Bom Sucesso, registrado sob o n° 2.587, a fls.
247 do livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Iturama.

Cumpre esclarecer que a transação será efetuada sem torna para as
partes e que respectiva autorização legislativa 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° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos exigidos por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no esforço do Poder Executivo Estadual em
regularizar a ocupação do imóvel pertencente ao município, no qual se
encontra instalada uma escola estadual.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.402/2004.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Fábio

Avelar - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara -
Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.40812004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
1.408/2004 dispõe sobre a fabricação de combustível biodegradável
para ser usado em veículos de passeio, transporte coletivo e de carga
e como aditivo em óleo diesel e outros combustíveis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/212004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto, no art. 1°, autoriza o Estado a fabricar e usar combustível

biodegradável em veículos de passeio, transporte coletivo e de carga
e como aditivo em óleo diesel. No art. 20, estabelece que o
biocombustível será produzido a partir de óleo vegetal extraído de
plantas oleaginosas, tais como soja, dendê, mamona, babaçu e
girassol, bem como de óleo vegetal comestível usado.

Na forma como foi concebida, a proposição contraria as regras de
competência estabelecidas pela Constituição Federal.

De fato, produção e consumo são matérias de legislação
concorrente entre União, Estados membros e Distrito Federal, nos
termos do art. 24, V, da Lei Maior. Não obstante, o art. 22, IV do
mesmo diploma normativo estabelece como competência privativa da
União legislar sobre energia.

Portanto, o espaço de atuação do Estado nesse tema é bastante
limitado. Em outras palavras, as ações dos Estados membros devem
ficar circunscritas a medidas de outra natureza, como financeira,
tributária, administrativa e de meio ambiente, observadas as normas
gerais, editadas pela União.

A Podaria n° 255, de 2003, da Agência Nacional de Petróleo - ANP -
define "biodiesel" como sendo um combustível composto de mono-

alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos
vegetais ou de gorduras animais e designado B100. No Relatório Final
do Grupo de Trabalho Interministerial - BIODIESEL -, datado de
4/12/2003, biodiesel foi conceituado como todo combustível obtido de
biomassa que possa substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de
origem fóssil em motores ciclodiesel, automotivos e estacionários. Tal
conceito foi estabelecido para evitar a discriminação de qualquer rota
tecnológica para a obtenção desse tipo de combustível de fonte
vegetal ou animal e para permitir a inclusão, além do próprio óleo In
natura", do óleo obtido por transesterificação etílica ou metílica, por
craqueamento, ou ainda por transformação, em líquido, de gases
obtidos de biomassa.

Observa-se que esse Grupo de Trabalho, coordenado pela Casa
Civil da Presidência da República, foi instituído pelo Decreto Federal
de 2/7/2003. Posteriormente, o Governo Federal editou o Decreto de
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23/12/2003, no qual estabeleceu competência para a Comissão
Executiva	Interministerial	coordenar	a	implantação	das
recomendações constantes no citado Relatório do Grupo de Trabalho,
entre outras medidas.

Portanto, existem ações federais de natureza administrativa que
visam ao estudo de viabilidade de produção e uso de óleo vegetal -
biodiesel - como fonte alternativa de energia.

Como já observamos, a ação dos Estados membros nessa matéria
deve ter caráter complementar e de integração com as medidas
desenvolvidas no plano federal. Para adequar o projeto a essa linha,
propomos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.
Salientamos que o referido substitutivo apenas traça um delineamento
básico sobre o tema, pois caberá às comissões de mérito avançar
nessa questão, aprimorando e pormenorizando a ação estatal voltada
para o incentivo da produção de fontes alternativas de energia.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.408/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações Federais

Voltadas para a Produção e o Uso de óleo Vegetal - Biodiesel - como
Fonte Alternativa de Energia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Apoio às Ações

Federais Voltadas para a Produção e o Uso de Oleo Vegetal -
Biodiesel - como Fonte Alternativa de Energia.

Art. 20 - São objetivos da Política Estadual de que trata esta lei:
- promover estudos sobre a viabilidade social, econômica e

ambiental do uso de óleo vegetal - biodiesel - como fonte alternativa
de energia;

II - colaborar com a Comissão Executiva Interministerial de que trata
o Decreto Federal de 23 de dezembro de 2003;

III - promover ciclos de debate com a sociedade civil, o meio
acadêmico, as instituições de pesquisa e o setor produtivo sobre a
produção, a comercialização e o uso do biodiesel como fonte
alternativa de energia;
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IV - instituir linhas de crédito voltadas para o desenvolvimento de

projetos de estudos públicos e privados sobre o biodiesel;
V - propor medidas que aperfeiçoem programas, projetos e ações

desenvolvidos pelo governo federal relacionados com o uso do
biodiesel.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Maria Tereza Lara - Gilberto Abramo -
Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.410/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
1.410/2004 pretende alterar a Lei n° 14.937, de 23/12/2003, que trata
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/212004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do ali.
188, c/c o ali. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise, ao alterar a redação do art. 11 da Lei n°

14.937, pretende assegurar ao contribuinte a possibilidade de quitar o
IPVA em 12 parcelas mensais e consecutivas.

Vale lembrar, por ser oportuno, que a legislação atual possibilita o
pagamento do imposto em quota única ou em apenas três parcelas,
seguindo o calendário publicado pela Secretaria de Estado da
Fazenda.

Conforme consta na justificação do projeto, a cobrança do IPVA
ocorre no início de cada ano fiscal, período de muita dificuldade para a
grande maioria dos contribuintes, o que, por si só, justifica a alteração
pretendida.

O IPVA é um imposto instituído pelos Estados e pelo Distrito
Federal, nos termos do disposto no ali. 155, III, da Constituição da
República. Cabe, portanto, a esta Casa Legislativa, em conformidade
com o disposto no ali. 61, III, da Constituição mineira, definir ou,
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mesmo, alterar o percentual das alíquotas, o fato gerador, as
possibilidades de isenção do tributo, como também estabelecer a
possibilidade de parcelamento do tributo, compatibilizando a
conveniência da administração pública com o interesse do
contribuinte.

Saliente-se, entretanto, que a lei estadual deve guardar consonância
com as normas federais que versam sobre a matéria, para que não
exista conflito de interesses quando da aplicação do direito,
notadamente em relação ao licenciamento de veículos automotores.

Nesse passo, torna-se importante enfatizar que o Código de Trânsito
Brasileiro - CTB -, instituído pela Lei n° 9.503, de 23/9/97, por força do
comando insculpido em seu art. 12, X, atribui competência ao
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - para estabelecer os
prazos para licenciamento anual dos veículos automotores.

O CONTRAN, no uso desta prerrogativa, editou a Resolução n°110,
de 24/2/2000, estabelecendo o prazo compreendido entre o mês de
setembro e o de dezembro para que os órgãos executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal promovam a renovação do
licenciamento dos veículos automotores.

Observa-se que o recolhimento do IPVA em 12 parcelas, no mesmo
exercício fiscal, incompatibiliza a legislação estadual com os preceitos
de ordem federal que versam sobre a matéria, os quais devem ser
obrigatoriamente cumpridos pelos Estados federados, pois um dos
pressupostos para a emissão do licenciamento do veículo, segundo o
CTB, consiste na quitação integral dos débitos relativos ao IPVA.

Para dirimir essa controvérsia, entendemos ser pertinente a
apresentação da Emenda n° 1, que possibilita o pagamento integral
do imposto em prazo que antecede o previsto na Resolução n° 110,
do CONTRAN.

É importante salientar, por último, que a medida proposta é
compatível com as disposições constantes da Lei Complementar n°
101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não existe, na proposta em análise, nenhuma perspectiva de isenção
ou redução da carga tributária, mas, tão-somente, o parcelamento do
débito em condições que melhor atendem o interesse dos
contribuintes.

A proposição deverá ser mais bem avaliada no tocante ao mérito
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quando tramitar pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a fim de compatibilizar a implementação da medida
proposta com o fluxo de caixa do Estado, que, certamente, será
alterado quando da conversão do projeto em norma jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.410/2004 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - O art. 11 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária

credenciada pela Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em até oito
parcelas, mensais e consecutivas.".

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2004

ATA

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Inexistência de quórum
para votação - Discussão de Proposições: Prosseguimento da
discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.734; discurso do Deputado Biel Rocha; questões de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h09min, a lista

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei n° 679/2003, que recebeu substitutivo na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e foi devolvido à
Comissão de Defesa do Consumidor.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.734, que altera a Lei n°6.763,
de 26/12/75, que consolida a legislação tributária no Estado e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto aos itens 2.40 e 2.41 da Tabela A do Anexo 1 e aos itens 5.10 e
5.11 da Tabela D do Anexo IV. Em discussão, o veto. Com a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Biel Rocha.

O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
simpático Deputado Padre João, como sempre na primeira fila do
Plenário, bem atento aos assuntos que interessam à comunidade
mineira, hoje, pela manhã, começamos o debate sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 15.734, do Governador do Estado, Sr. Aécio
Neves da Cunha. Falamos dos motivos que levaram o Governador
Aécio a vetar essa matéria. Para relembrar o fato aos pares e para
que os telespectadores se inteirem desse assunto de extrema
importância para Minas Gerais, farei uma pequena introdução.

ri
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O Governador vetou alguns dispositivos que tratam da cobrança

da conhecida taxa de expediente.
São dois os tipos de cobrança. A primeira refere-se à emissão, ao

processamento e à cobrança do famoso DPVAT, seguro de danos
causados por veículos automotores em vias terrestres; a segunda, ao
fornecimento dos dados cadastrais atualizados de todos os
proprietários de veículos automotores, por parte do DETRAN. Na
manhã de hoje, a nossa assessoria, ao fazer contato com esse órgão
e com a Secretaria de Fazenda, procurou levantar os procedimentos
adotados quanto à cobrança desse seguro. Obtivemos a informação
de que existem 5 milhões de veículos em Minas Gerais, cujos
proprietários são obrigados a pagar esse seguro, que gira em torno de
R$51,62 por ano. O DPVAT, criado por lei federal de 1974, é
arrecadado e administrado pela Federação Nacional de Seguradoras -
FENASEG. Trata-se de um conglomerado de cerca de 64
seguradoras de todo o País. O Estado, por meio do DETRAN, fornece
a essa instituição, eletronicamente, o cadastro de todos os veículos
emplacados aqui. Alguns funcionários, vinculados à Secretaria da
Fazenda, encaminham as informações, que são ao mesmo tempo
atualizadas e fiscalizadas, para comprovar se determinado cidadão
efetuou o pagamento em dia. Se não o fez, é multado nas estradas e
nas operações de "blitz", seja pela Polícia Rodoviária, seja pela Polícia
Militar. Ao mesmo tempo, o Estado também se responsabiliza pela
relação daqueles que já pagaram ou não o seguro, para lançamento
no cadastro e no próprio DUT.

Refletimos com os pares, nessa manhã, sobre o fundamento de
cobrança de uma determinada taxa. Lembrava a época em que fui
Vereador em Juiz de Fora, e foi criada a polêmica taxa de iluminação
pública. A época, discutimos se o município podia cobrar por um
serviço prestado. Se coleta o lixo em determinada rua, os moradores
pagam por isso. Então, o fato gerador que possibilita a cobrança de
uma taxa é a prestação de um serviço pelo Estado. No nosso
entender, está correto o que esta Casa aprovou, em particular o
dispositivo que ora foi vetado pelo Governador e aprovado pela
Comissão de Defesa do Consumidor, que o introduziu. Naquela
ocasião, essa aprovação foi fruto de um consenso com a própria
Liderança do Governo nesta Casa. Houve o entendimento de que a
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FENASEG deveria, sim, pagar pelo fornecimento e pela
atualização desse cadastro feito pelo Estado, pelo lançamento da
quitação do pagamento no DUT e pela fiscalização efetuada nos
veículos automotores.

O Estado está prestando serviço e deve receber por ele.
Disponibiliza pessoas e equipamentos e não recebe por isso. Esse foi
o entendimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de
Defesa do Consumidor e do Plenário, quando aprovou o projeto. E o
Governador vetou esses dispositivos.

Analisando a Constituição, explicarei, para que o telespectador
entenda, por que se veta uma matéria. São dois os motivos. O art. 70
é claro: veta-se quando há inconstitucionalidade, ou seja, quando se
ferem dispositivos da Constituição do Estado ou da Constituição
Federal; ou quando a matéria é contrária ao interesse público.

Quando debatemos o assunto pela manhã, lemos inclusive as
razões do veto do Governador. Não farei essa leitura, porque é muito
longa, técnica e chata; usa uma terminologia que não é qualquer leigo
que entende. Na reunião da manhã conseguimos destrinchar as
razões do veto. Para resumir, o Governador apresentou como
justificativa o fato de, em 1999, em matéria semelhante, algumas
empresas seguradoras e da área do comércio terem ajuizado uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Portanto, o Governador alegou
que já havia ADIN sobre matéria parecida. Então, seria perigoso o
Estado aprovar a matéria.

Estudando a matéria, vimos que a ADIN, concedida pelo STF em
1999, não tratava da constitucional idade da taxa, mas questionava o
valor cobrado pelo serviço prestado pelo Estado. Na época, o valor
era de R$10,00 por veículo. Então, as seguradoras consideraram
caro, que o preço não era compatível com o serviço prestado.

Na proposta aprovada por esta Casa, o valor está em torno de 2
UFEMGs, o que não dá R$4,00. Portanto, não cabe o argumento de
que essa matéria é inconstitucional. Não discutimos valores;
discutimos a taxa. Então, a questão da inconstitucionalidade não
cabe.

Quanto à questão do interesse público, entendo que é atendido
exatamente quando é cobrado da empresa privada um serviço que
envolve a estrutura do Estado. Visar ao interesse público não é vetar,
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mas cobrar essa taxa. A justificativa para o veto do Poder
Executivo pode ser utilizada para quase todas as taxas majoradas e
criadas na atual gestão. Com o objetivo de promover a reflexão,
jogamos uma pergunta aos pares. Mas, infelizmente, logo em seguida,
a reunião foi encerrada, pois eles tiveram de participar das reuniões
de comissão.

A pergunta foi a seguinte: "Por que essa preocupação com a taxa
que deveria ser paga pela FENASEG e não com as taxas que os
cidadãos pagarão por todo o Estado, como a taxa de prevenção de
incêndio em lpatinga, Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares
e Belo Horizonte?" A taxa que a FENASEG pagaria foi vetada, mas
não se preocupou com a taxa que o cidadão simples do interior do
Estado pagará. Essa é a nossa preocupação.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Obrigado pelo aparte,
Deputado Biel Rocha. Quero complementar seu raciocínio. Acredito
que esse veto, mais uma vez, mostrou que o Governo está
equivocado. Em 1999, V. Exa. disse bem, a taxa era de R$10,00.
Participei ativamente da aprovação dessa taxa, • que cobra da
Federação das Seguradoras o grande serviço prestado pelo Estado.
V. Exa. explicou bem o funcionamento do DETRAN na cobrança do
seguro obrigatório, que é outro absurdo da nossa legislação, uma
caixa-preta. Ninguém consegue entender para onde vão os recursos.
Mas esse não é o objetivo da discussão do veto. O pior de tudo, para
o que ainda não acordamos, é que o Governo do Estado paga à
seguradora a despesa que ele próprio tem. Fiz um requerimento à
Mesa e à Comissão, pedindo informação ao DETRAN, para abalizar a
discussão do veto, sobre o valor que o Governo está pagando às
seguradoras para fornecerem o serviço. Em vez de a seguradora
pagar ao Estado, o Estado paga à seguradora. O Estado é quem arca
com a despesa das taxas bancárias, e todos sabem , que são
absurdas. Fui informado de que são R$2,52 por seguro. E o que o
Estado desembolsa para prestar o serviço para a seguradora. E,
nesse caso, em que apenas a seguradora pagaria R$3,00, e o Estado
teria um lucro praticamente de R$0,50, o Governo ainda veta! Ou o
Governo está com muito dinheiro ou continua beneficiando os grandes
empresários de Minas Gerais. Estamos discutindo o veto pensando
em fazer recurso para o Estado. O Estado não está dizendo que não
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tem dinheiro?! Por que fazer esse veto? Disse ao Secretário Danilo
que esse veto era um equívoco, pois o Estado está cobrando. Quando
a cobrança era de R$1 0,00, fui contra, pois era um valor equivalente a
20% do seguro e poderia ser considerado confisco. Mas o Estado
também emitiu várias taxas que poderiam ser questionadas pelo
cidadão como confisco, e ele também poderia vetar. Os argumentos
do veto não correspondem. E um equívoco dizer que vetou porque
houve uma liminar que discutiu os R$10,00, mas não se discutiu a
inconstitucionalidade.

Deputado Biel Rocha, sua discussão vem em bom momento, pois
está discutindo um veto, mas em benefício do próprio Governo.
Estamos questionando por que o Governo está abrindo mão desses
recursos. Por que o Estado de Minas Gerais faz todo o serviço para as
seguradoras, desde a emissão das guias, e ainda paga para fazer
isso? Aquela guia é cara, e o Governo está trabalhando de graça para
a Federação das companhias de seguro.

Está na hora de este parlamento acordar. Essa discussão precisa
ocorrer. O Governo está fazendo muita propaganda e pouca ação.
Quando o Governo tem oportunidade de cobrar daqueles que têm
condições de pagar, veta. Será que as seguradoras não têm
condições de pagar R$3,00 para ter todo esse serviço de cadastro,
cobrança, fiscalização e arrecadação? Eles pagaram os R$10,00,
depois fizeram acordo com o Estado quando foi declarada
inconstitucionalidade, pelo valor, e o Governo já tinha arrecadado
mais de R$60.000.000,00. Estamos abrindo mão disso... Estamos
defendendo o Governo, não estamos questionando por que fez ou
deixou de fazer. Quando discuti as taxas, a Secretaria da Fazenda
disse que eu não tinha um posicionamento definido - uma hora
pensava que era muito e, em outra, pouco. Mostrei a eles o equívoco
dos técnicos, que não sabem fazer contas. Eles conhecem números,
mas não sabem fazer contas. A diferença é grande. Eu dizia que era
muito, porque era. E dizia que algumas taxas do Governo não
pagavam o serviço da cobrança da taxa. Esse era nosso
questionamento. Estávamos questionando o Governo, que precisa
arrecadar.

Apresentei dois requerimentos pedindo à Secretaria da Fazenda e
ao DETRAN o valor da arrecadação e quanto o Governo está
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pagando à Federação para fazer esse serviço. Nós, cidadãos, não
os políticos, estamos vendo o Governo pagar para que a Federação
preste um serviço. O Governo está pagando para prestar um serviço a
essa entidade - coitada! -, que deve estar passando muita dificuldade.
As seguradoras devem estar passando dificuldades com arrecadação
de R$500.000.000,00 por ano, e não sabemos para onde vai o
dinheiro. E o Governo banca!

Isso precisa ser discutido. Estamos argumentando porque está em
tempo de nós, que apoiamos o Governo, derrubarmos o veto. Não há
nenhuma justificativa. Isso mostra o descompasso do Governo, O
Governador assinou o veto, mas tenho a certeza de que não sabe, na
essência, o que foi o veto. Com sua fala, fica parecendo que está
apenas fazendo oposição e obstrução, mas esse é um fato que tem
de ser analisado. Além de todas as perguntas que V. Exa. fez,
também vou deixar uma no ar: "por que o Governo do Estado de
Minas Gerais, com o dinheiro do contribuinte mineiro, paga para
prestar um serviço para as seguradoras?". Fica minha pergunta para
reflexão até a hora da votação desse veto.

O Deputado Biel Rocha - Agradeço a contribuição do Deputado, que
vem enriquecer nossos argumentos. Essa é a indagação que
fazemos. Por que vetou determinada matéria? E uma matéria
importante. Quando esta Casa introduziu esse dispositivo por idéia de
alguns Deputados e de comissões, o que foi debatido e aprovado foi
para contribuir, para buscar recursos para o Estado. Foi com o
entendimento de que o Estado está gastando dinheiro dos cofres
públicos para atender a um tipo de serviço que quem está recebendo
é a FENASEG. A Secretaria da Fazenda nos passou um dado em
cima de uma conta feita com base em 5 milhões de veículos. Com o
seguro no valor de R$511,62 por cada veículo automotor, a estimativa
de arrecadação para 2004, em Minas Gerais, está em torno de
R$258.100.000,00. De acordo com o estabelecido pela Lei Federal, de
1974, e algumas leis posteriores, 50% desse montante, ou seja,
R$129.000.000,00, vão para a FUNASA, para o SUS, para a própria
DENATRAN, a fim de ressarcir hospitais públicos nas despesas com
atendimento às vítimas do trânsito. Há aqueles repasses para os
Bancos conveniados a título de cobrança bancária, sobrando para a
FENASEG, essa federação que congrega 64 seguradoras do País,
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cerca de R$120.000.000,00. Das 64 seguradoras, mais da metade
só existe por causa do DPVAT. Não têm nem sede; apenas um
telefone e a conta bancária para receber esse repasse.

Nós últimos meses, o jornal "Estado de Minas" chegou a publicar
várias matérias mostrando que a FENASEG, na condição de entidade
eleita pelas próprias seguradoras para cuidar dos recursos
arrecadados com o seguro obrigatório, há muito tempo vem sendo
questionada no que tange à operacionalização do pagamento de
indenizações pleiteadas pelas vítimas ou pelos parentes de vitimas de
acidentes de veículos em Minas Gerais. Pelo excesso de burocracia,
são empurrados para lá e para cá, às vezes eles nem conseguem
localizar uma seguradora; ora pela falta de informação, ora por
manobras de intermediários que nesse momento sempre surgem. O
Deputado Antônio Júlio bem disse que encontramos uma bizarra
situação em nosso Estado. O Estado fornece gratuitamente seus
serviços para a FENASEG, disponibiliza toda essa estrutura para
ope racionalização dessa cobrança do DPVAT, e esta, ao atender o
cidadão solicitante do pagamento de indenização a que tem direito,
envolve esse cidadão em várias dificuldades.

Um jornal do dia 15 de fevereiro publica a seguinte notícia: (- Lê:)
"Usuário teme não receber seguro. Diz o Sr. Luiz Henrique de

Souza, de 33 anos, sapateiro, pai de cinco das seis crianças que
estavam no banco de trás do Escort que dirigia, quando se envolveu
num acidente na Pampulha em janeiro deste ano: gastei R$50,00 em
cópias e registros de dezenas de papéis. Na Delfos, reguladora que
trabalha para as seguradoras de Belo Horizonte, pediram-me uma
lista enorme de documentos, como certidão de nascimento, certidão
de óbito, laudo do IML, cópia da ocorrência policial, os meus
documentos pessoais e também os da minha mulher, autenticados,
além de duas testemunhas de que Vanca Kelly, minha filha, morrera
na batida com o carro que apostava pega naquele domingo horrível no
Bairro Santa Terezinha. Pediram para eu ligar em 20 dias, para ver se
havia algum problema ou se o dinheiro já tinha sido liberado, mas sei
que o prazo máximo é de 15 dias. Estou preocupado, porque muita
gente tem dificuldade para receber essa indenização."

Isso quer dizer que um trabalhador teve toda a dificuldade, todo o
enfrentamento de uma burocracia, para requerer a indenização do
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seguro obrigatório.

Depois fornecerei outras informações publicadas pela imprensa
local, que são importantes para ilustrar as nossas argumentações.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Obrigado pelo aparte.
Parabenizo-o pela lucidez e pelos argumentos convincentes que
apresenta a esta Casa na discussão deste veto, assim como os
Deputados e as Deputadas do PT inscritos para este importante
debate.

O pronunciamento de V. Exa. faz esta Casa refletir sobre uma
questão estratégica hoje, no Brasil, em especial em Minas Gerais, que
é exatamente essa disparidade no tratamento dispensado ao cidadão
que paga o imposto indireto, quando compra o pãozinho, o arroz, o
feijão e outros gêneros alimentícios básicos; à classe média, que paga
religiosamente o seu Imposto de Renda; e ao trabalhador que faz tudo
de acordo com a lei, comparado com o tratamento dispensado a
determinados setores.

V. Exa. tem razão. No ano passado, o bloco resistiu bravamente
contra o tarifaço do Governo do Estado. Agora, recebemos esse
presente, ou seja, o veto do Governador para um determinado setor.

Podemos avançar no debate, pois quantas foram as renúncias
fiscais concedidas ao longo desses anos para setores que geraram
pouquíssimos empregos! V. Exa., que é da Zona da Mata, deve ter
bons exemplos, lá mesmo, em nossa querida Juiz de Fora, de
benefícios e renúncias fiscais que não geraram aquele número de
empregos prometido. Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado na
agricultura familiar, no microcrédito e na economia popular solidária,
como agora o Presidente Lula vem fazendo. Ele vem invertendo essa
situação no Brasil, tendo direcionado mais de R$5.000.000.000,00
para a agricultura familiar no ano passado, contra apenas
R$2.300.000.000,00 do Governo anterior. O Presidente Lula criou
uma Secretaria Nacional de Economia Popular Solidária e está
orientando a CEF e o Banco do Brasil a financiarem o microcrédito, ou
seja, o cidadão comum. Essa discussão tributária precisa ser mais
bem feita no Estado. Muitas vezes os grupos de pressão têm
atendidas as suas reivindicações, que podem ser absolutamente
legítimas, mas estão fora de um contexto e de uma lógica de
desenvolvimento regional do Estado. Assim, quem perde, muitas
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vezes, é o cidadão, porque, na hora de resolver os problemas de
déficit, na hora de pagar os juros da dívida, quem paga é o
contribuinte. Na hora do reajuste isso não acontece, porque,
infelizmente, o funcionalismo público estadual não vê a cor de um
reajuste salarial há muitos anos. Se há qualquer problema com o
caixa do Governo, quem paga é o cidadão. Muitas vezes, as taxas e
os impostos sofrem aumento, mas aqueles setores que já obtiveram
renúncia fiscal, que já dispõem de benefícios do Estado e que, pela
própria estrutura desigual de renda no Brasil, já são mais bem
aquinhoados, ainda são premiados, como foram com o veto do
Governador.

Então, desejo parabenizá-lo, pois, felizmente, no plano nacional, o
Presidente Lula tem dado demonstração de um compromisso maior e
efetivo com a retomada dessa melhor distribuição de renda, por meio
de políticas regionais de incentivo ao microcrédito.

Deputado Biel Rocha, estivemos há alguns dias na cidade de
Formiga e vimos o Governo Federal lançando o PRONAF Pesca. Pela
primeira vez, pescadores têm acesso ao crédito do Banco do Brasil
para adquirirem barcos, a fim de exercerem o seu trabalho no
reservatório do lago de Furnas. Esses pescadores muitas vezes não
tinham a ferramenta de trabalho. Mas agora têm, graças à ação de
muito êxito da Secretaria Especial da Pesca - uma parceria dessa
Secretaria com o Banco do Brasil, lançando o PRONAF. Beneficiou
aquelas pessoas que tinham um barco velho e sem motor, mas agora,
com prazo de carência de mais de um ano, a juros baixíssimos,
podem exercer o seu sagrado direito ao trabalho. E o fruto desse
trabalho irá enriquecer do ponto de vista nutricional a mesa dos
cidadãos do Centro-Oeste e Sudoeste mineiro. Esse é o debate que
fazemos em razão desse veto.

Será justo o cidadão de Minas Gerais ter uma carga de tarifaço e
alguns outros setores certa benevolência? Parabéns, Deputado Biel
Rocha por esse importante debate.

O Deputado Biel Rocha - Agradeço a contribuição do Deputado
André Quintão, pois vem enriquecer nossas argumentações.

Falávamos que o cidadão de Minas Gerais paga o DPVAT, e o
Governo auxilia a FENASEG com todo o apoio logístico à sua
cobrança. E o beneficiário da indenização, quer dizer, o cidadão, ao
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requerer essa indenização, encontra entraves quase que
intransponíveis para recebê-la.

A seguir, lerei o caso da D. Joana Almeida Pinto, de 31 anos,
vendedora de sanduíche, que esbarrou na burocracia e desistiu de
receber os R$6.754,01 que tem direito pela morte da filha, Ana Maria.
Diz ela:

«Minha filha Ana Maria, de 11 anos, foi atropelada no anel rodoviário
em outubro de 2002. Fui num monte de lugar e recolhi todos os
documentos que mandaram. Ainda assim, não consigo dar entrada na
papelada. Fui parar até num cartório de notas de Contagem, mas para
nada. A impressão que se tem é a de que todos estão
mancomunados, de olho no que é nosso de direito. Desisti de tentar
receber a indenização, porque me senti pedindo esmola. Depois de
mais de um ano, informaram-me que o problema era com a certidão
de nascimento da minha filha: no documento, o meu sobrenome foi
escrito errado. Já levei testemunha e recolhi todo tipo de papel, mas
eles não acreditaram que a minha Ana Maria era mesmo a minha
filha. Assim, não recebeu o que lhe era de direito, como muitos outros
mineiros".

Portanto, Srs. Deputados, não se justifica a posição do Governador
do Estado de vetar dispositivos discutidos no momento, pois a
pretensa inconstitucionalidade alegada não existe quanto a seu
mérito. A ADIN que ele está com medo de ser requerida, com base na
ADIN de 1999, tratava do valor, mas isso já foi resolvido. O valor não
é mais de R$10,00, mas de R$5,00, no máximo R$6,00. Então, não
há mais aquela preocupação do preço abusivo.

No que toca ao interesse público, na realidade ele clama pelo
pagamento da taxa pela FENASEO, uma vez que o Estado
disponibiliza serviços de fornecimento de atualização desse cadastro
de todos os veículos, sem ônus.

Deputado Leonardo Quintão, são 5 milhões de veículos. O Estado
tem o controle e atualiza os dados. Há funcionários trabalhando com
isso, o que significa dinheiro sendo gasto para atender uma federação
de seguradoras. Vetar é estar contra interesse público. O cidadão
paga pelo serviço público fornecido gratuitamente à entidade privada
das seguradoras. Paga, ainda, o DPVAT, e, ao fazer valer seus
direitos - como no caso da cidadã Joana de Almeida Pinto -, encontra
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uma série de dificuldades.

Hoje, de manhã, o Deputado Rogério Correia ilustrou esse debate,
lembrando que chegou às nossas mãos uma reportagem do jornal "O
Tempo" do dia 29 de janeiro. Quando esta Casa debatia o tarifaço do
Aécio, as várias taxas aqui aprovadas, havia a informação de que o
veto viria, pois o que ocorria no Palácio da Liberdade foi apurado e
confirmado posteriormente. O Secretário da Fazenda, por si, e,
posteriormente, ao lado do Governador do Estado, recebeu em
audiência o Sr. João Elísio Ferraz de Campos, Presidente da
FENASEG. Em dois momentos, ele esteve no Palácio para conversar
com o Governador. Não temos fitas ou vídeos gravados para saber o
que houve. No segundo momento, ao lado do Sr. João Elísio, também
compareceu o advogado da entidade, o ex-Prefeito de Belo Horizonte
e militante do partido do Governador, Pimenta da Veiga.

No dia 29 de janeiro, essas audiências vieram a público. Dias
depois, o veto foi publicado e encaminhado a esta Casa. O povo de
Minas Gerais cobra, com direito, o porquê desse veto. Não estamos
aqui, como disse o Deputado Antônio Júlio, fazendo um papel sectário
de ser contra por ser contra. Preocupa-nos o veto a uma taxa que
vinha com toda justiça para pagar um serviço prestado, cuja verba é
necessária aos cofres públicos, pois Minas vive uma situação caótica,
em que faltam recursos para a saúde e educação. A taxa foi aprovada
quase que por unanimidade dos pares.

Por fim, um dado que não entra no mérito da matéria. Deputada
Marília Campos, ao analisar o veto e suas justificativas, vimos que a
Mensagem n° 144 foi encaminhada a esta Casa depois de ouvidas a
Secretaria da Fazenda e a Advocacia-Geral do Estado. E qual
dispositivo da lei foi vetado? O Anexo n° 1 da Tabela A, ou seja, algo
que está no final da lei.

Mas vamos analisar a lei que continua valendo. Sendo mantido esse
veto - o que espero que não aconteça -, como fica a lei atual? Na lei,
há vários artigos que tratam dessa taxa de expediente. Ele vetou o
acessório, mas não o principal. De certa maneira, isso provoca uma
insegurança jurídica em nosso Estado. Acho que é essa uma falha
técnica muito grande da Advocacia-Geral do Estado, que veta uma
tabela, mas deixa o principal presente na lei, pois a taxa ainda existe.

Espero que isso seja solucionado quando esta Casa votar o veto,
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que, espero, seja derrubado, em nome do interesse público, que
deve ser preservado e garantido ao povo de Minas Gerais. Voltaremos
a esse debate, abordando principalmente a questão da FENASEG. A
partir dessa matéria, comecei a perceber o que é o DPVAT. Essa
discussão foi bastante educativa para mim, e espero que também o
tenha sido para os nobres pares e para os nossos telespectadores.
Era o que tinha que dizer nesta noite.

Questões de Ordem
O Deputado Biel Rocha - Vejo, Sr. Presidente, que o número de

presentes está reduzido e peço a V. Exa. que encerre a reunião.
Agradeço a atenção que me foi dispensada.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - E apenas para anunciar que
amanhã será assinado convênio entre a INFRAREO e o Governo do
Estado, para a melhoria das instalações dos aeroportos da Pampulha
e de Confins.

Essa foi uma vitória desta Casa e da Comissão que presido, cujo
relator é o Deputado Fábio Avelar, pois a INFRAERO já estava com
todo o projeto encaminhado, fazendo reuniões com empreiteiros em
Brasília para proceder à reforma do aeroporto da Pampulha. Com as
reuniões que realizamos aqui, essa obra, que já estava anunciada, e
com projeto, foi paralisada. O Governador Aécio Neves intercedeu, e,
por sua ligação com o ex-Senador e atual Presidente da INFRAERO,
conseguimos verba para que se faça um convênio com o Estado,
observando o que é melhor para Belo Horizonte e para Minas Gerais.
Ou seja, a comissão conseguiu paralisar o andamento de algo que era
imposto pela INFRAERO: uma reforma e a construção de um prédio
com sete andares na região da Pampulha, próximo ao aeroporto. O
Governador Aécio Neves foi o interlocutor da comissão e conseguiu,
em Brasília, essa verba, que será usada no sistema viário que vai até
o aeroporto de Confins e na melhor adequação do aeroporto da
Pampulha para os 3 milhões de passageiros que o utilizam. Aliás,
quero lembrar que o aeroporto da Pampulha foi construído para
atender 750 mil passageiros por ano, mas no último ano atendeu 3
milhões de passageiros.

Como foi averiguado pela Comissão, a INFRAERO já estava de
posse do projeto da reforma do aeroporto, que iria consumir
R$140.000.000,00. No entanto, após o trabalho da comissão e a
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interlocução Governador Aécio Neves, amanhã estaremos
recebendo o Presidente Luís Inácio Lula da Silva para a assinatura de
um convênio. Também quero lembrar que toda a definição da obra a
ser executada nos aeroportos de Confins e da Pampulha passará por
esta Casa. E gostaria de agradecer à Presidência da INFRAERO, que
atendeu ao anseio da população mineira; ao Governador Aécio
Neves, que mostrou a força de Minas Gerais, a força de um
Governador que vem fazendo Minas acontecer, e ao Governo Federal,
ao Presidente Lula, que soube ouvir os anseios de Minas Gerais.

Não queremos receber uma obra de cima para baixo, mas que seja
discutida com a sociedade belo-horizontina por meio do Prefeito
Fernando Pimentel, do Governador e desta Casa.

Sr. Presidente, esse é o meu relato. Lembro a todos que
encerramos agora uma reunião em que houve a participação dos
Deputados Doutor Viana e Fábio Avelar. Tiramos mais subsídios para
o relatório do Deputado Fábio Avelar, que será apresentado naquela
Comissão. Essa é uma vitória do Legislativo Estadual, da nossa
Comissão e desta Casa. Se tivéssemos deixado, certamente essa
obra já se iniciaria, aliás, obra que daqui a um ou três anos será
obsoleta, devido ao mau uso do dinheiro público.

Pela primeira vez, temos um político, ex-Deputado e ex-Senador da
República na Presidência da INFRAERO. Nunca houve isso.
Parabenizo o ex-Senador Carlos Wilson. Ele saiu de Brasília, quando
houve a formação da Comissão e as primeiras denúncias, veio a Belo
Horizonte, conversou com o Governador Aécio Neves e verificou o
anseio de Minas Gerais.

Sr. Presidente, amanhã, às 15 horas, esse convênio será assinado.
Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
registro também aqui que, no dia 12 de março, o jornal "Minas Gerais"
veiculou uma matéria intitulada "Agricultura de Minas Faz Escola". Sou
membro efetivo da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
desta Casa e fico muito feliz com esses avanços em Minas Gerais.
Quanto à questão física em 2002 e 2003, o Brasil cresceu 6,2% na
agricultura, enquanto Minas Gerais cresceu 9,1%, depois de 13 anos
de estagnação. Isso é um bom sinal dos tempos atuais. O Governador
Aécio Neves restaurou Minas Gerais, na área da agricultura e da
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pecuária, por meio da Secretaria, do apoio, da credibilidade, pela
eficiência do trabalho exercido por todos e comandado pelo
competente Secretário Odelmo Leão. Fico feliz em ver Secretários de
Agricultura de vários Estados do País pedindo audiência ao Secretário
de Minas para saber o que Minas Gerais realizou para mudar em tão
pouco tempo. Apenas em um ano e três meses de Governo, fez a
produtividade crescer na área da agricultura e da pecuária mais que a
média brasileira.

Parabenizo o nosso Governador, por meio da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acredito que Minas Gerais
continuará nesse crescimento, porque agora temos uma Secretaria
funcionando com eficiência, diferentemente dos últimos anos e
Governos. Parabenizo o trabalho do Secretário de Agricultura, de toda
a sua equipe e de todos os órgãos. Mais uma vez é uma satisfação
participar da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta
Casa. Era o que tinha que relatar nesta noite.

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 18, 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.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 43912003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.272/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Indianópolis o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003 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.
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Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou tosse o projeto baixado em

diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão a fim de que se
manifestasse sobre a conveniência da proposta, o que se deu em
2/6/2003.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Indianápolis o imóvel constituído de terreno com área de
10.000m2, doado ao Estado por particular, em 1950, com a finalidade,
expressa na escritura pública de doação, de se construir no local uma
escola rural.

No entanto, importa salientar que nesse mesmo instrumento de
alienação do imóvel consta textualmente que a doação se fará sem
reserva alguma. Além disso, o agente donatário utilizou-se do bem da
forma prevista no contrato de cessão, tanto assim que nele funcionou
por certo tempo a Escola Estadual Praxedes Fernandes Pereira.

Em razão dessas constatações, torna-se evidente que, neste caso,
não cabe a reversão ao antigo donatário tampouco ao ente municipal,
e sim a modalidade de simples doação, que é espécie do gênero
alienação. Em outras palavras, o Estado está desobrigado de alienar o
bem ao Município de Indianápolis e o fará somente em decorrência de
vontade do chefe do Poder Executivo Estadual, respeitadas,
evidentemente, as exigências constitucionais e legais.

Cabe esclarecer que, solicitada a se manifestar sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Planejamento e Gestão declara-se favorável à
medida, uma vez que a Secretaria da Educação, à qual se encontra
vinculado o imóvel, atualmente não tem interesse em fazer qualquer
uso dele.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
aquisição onerosa e alienação de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art.
37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública e dá outras providências, que
exige, para alienação de tais bens, a autorização legislativa e a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
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A esse propósito, esclareça-se que a proposição é omissa quanto

à destinação a ser dada ao imóvel. Contudo, em contato com o autor
da matéria, este relator tomou conhecimento de que o Prefeito
Municipal pretende dispor do bem para o funcionamento de escola,
evidendemente pertencente à rede municipal.

Como o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação deve estar revestido de garantias, há que se preconizar a
doação do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese de
descumprimento por parte do agente donatário da cláusula de
finalidade, decorrido certo prazo a contar da data de publicação da
futura lei. No caso em questão, a fixação de três anos parece-nos
adequada.

Com o acolhimento do Substitutivo n° 1, que apresentamos,
consideramos que o projeto passará a atender plenamente aos
preceitos da legislação em vigor, haja vista que estabelece a doação
como modalidade de transferência de domínio do bem; acrescenta
cláusula de destinação do imóvel, a saber, o funcionamento de escola
municipal; e acrescenta cláusula que estabelece seja ele revertido ao
patrimônio do Estado na ocorrência da hipótese já mencionada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 43912003,
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Indianópolis 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

Indianópolis o imóvel constituído de terreno urbano, com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado no referido município e
registrado sob n° 12.624, a fls. 122 do livro 3-G, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Indianópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei será revertido ao patrimônio
do Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.003/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 1.003/2003 visa autorizar o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER - MG - a doar à Santa
Casa de Caridade de Guaranésia o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/8/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para apreciação.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno,
passamos ao exame preliminar da proposição quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel de propriedade do DER-MG -, constituído de
terreno com área de 6.000m2.

Devemos ressaltar que qualquer alienação de propriedade da
administração estatal deve ser feita com observância simultânea de
normas constitucionais e do direito privado e público. Na espécie,
devemos atentar principalmente ao que dispõe o art. 18, "caput", da
Constituição mineira, o art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 21/6/1993, e
o art. 538 e seguintes do Código Civil.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, por via de
regra, a validade do contrato civil de doação realizado pelo Estado
com bem imóvel depende da outorga de especifica autorização
legislativa e da existência de interesse público claramente justificado.
Ademais, o bem não pode estar afetado ao uso comum do povo nem
ao atendimento de finalidade administrativa especial. Para o exame a
cargo desta Comissão, entendemos ser necessário averiguar o
atendimento desses requisitos no presente caso.
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De pronto, verificamos que o imóvel abrigava o Núcleo de

Conservação da 24' CRG do DER-MO, mas, como hoje se encontra
ocioso, está apto a ser transferido à Santa Casa de Caridade de
Guaranésia, que dele certamente se utilizará para oferecer serviços
médicos e de assistência social à população de baixo poder aquisitivo.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.003/2003.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.297/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em exame
visa a autorizar o Poder Executivo a implantar o serviço social nas
escolas da rede pública de ensino do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/12/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Cabe a esta
Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende autorizar o Poder Executivo a instituir

o serviço social nas escolas da rede pública de ensino do Estado, com
os seguintes objetivos: realizar pesquisa de natureza socioeconômica
e familiar para caracterização da população escolar; elaborar e
executar programas de orientação sociofamiliar, visando a prevenir a
evasão escolar, melhorar o desempenho e rendimento do aluno e
colaborar na sua formação para o exercício da cidadania; propor,
executar e avaliar programas de orientação sociofamiliar que atendam
às demandas socioeconômicas e culturais da comunidade escolar;
participar da elaboração de programas que visem a prevenir a
violência, o uso de drogas e o alcoolismo e a fornecer informações
sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde
pública; priorizar ações junto às famílias, dirigidas à melhoria da
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qualidade de vida; estabelecer convênios com instituições públicas,
privadas, assistenciais e com organizações comunitárias locais, com
vistas ao atendimento das reivindicações de pais e alunos; elaborar e
desenvolver programas específicos nas escolas onde existem classes
especiais; empreender e executar as demais atividades pertinentes ao
serviço social, previstas pelos arts. 40 e 5° da Lei n° 8.662, de 716/93,
que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras
providências.

Segundo o autor da proposição, a medida proposta contribuirá para
identificar os fatores sociais, culturais e econômicos que causam os
problemas que mais afligem o campo educacional no atual contexto,
como evasão escolar, baixo rendimento, atitudes e comportamentos
agressivos, entre outros.

Não resta dúvida de que o escopo da proposição é nobre. No
entanto, cabendo a esta Comissão o exame da matéria sob o prisma
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, verificamos que
o projeto originalmente apresentado merece alguns reparos, que
visam sanar óbices de natureza constitucional.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que a proposição contém
autorização para que o Poder Executivo implemente ação para a qual
não se exige esse procedimento. Assim, o primeiro procedimento
recomendado é a supressão da autorização, por ser dispensável e
inócua.

Considerando-se também que a Constituição Federal consagrou a
educação como direito de todos e dever do Estado e da família,
devendo o ensino ser ministrado com base no princípio da
permanência do aluno na escola, pode-se concluir que é lícito ao
legislador estabelecer regras que confiram eficácia ao princípio
constitucional. Nesse aspecto, ao disciplinar a assistência social no
âmbito das escolas, há um aprimoramento do ordenamento jurídico
estadual.

E importante registrar que o Poder Executivo, no uso de suas
atribuições constitucionais, já vem implementando programas que
visam à permanência dos alunos no ensino fundamental. Exemplo
disso são os programas Bolsa Familiar para Educação, conhecido
como Bolsa-Escola, e o Programa Aprendizagem Interativa. O
primeiro destina às famílias carentes uma renda mínima, cujo valor
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varia entre 50% do salário mínimo e um salário mínimo mensal,
para a manutenção dos filhos na escola, bem como desenvolve ações
de assistência e promoção social junto às famílias beneficiadas. Um
dos objetivos desse projeto é o combate à evasão escolar, que,
segundo dados do Governo, atinge o patamar de 12% no Estado. O
segundo, visando também a reduzir e combater em caráter
permanente a evasão escolar e a repetência, promove ações para a
aprendizagem interativa nas escolas da rede estadual.

Essas ações, que apenas confirmam a importância das ações
sociais na escola, serão facilitadas por meio das medidas que se
pretende introduzir, por meio do substitutivo que apresentamos ao
final deste parecer. A realização de pesquisas socioeconâmicas, por
exemplo, como se prevê no art. 2° do substitutivo, constitui requisito
importante para a maior eficácia dos programas mencionados.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.297/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece critérios para a implantação do serviço social nas

escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O serviço social nas escolas da rede pública de ensino do

Estado de Minas Gerais fica regido pelos critérios estabelecidos por
esta lei.

Art. 20 - O serviço social na área de que trata o art. 1° tem por
finalidade:

- realizar pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para
caracterização da população escolar;

II - elaborar e executar programas de orientação sociofamiliar,
visando a prevenir a evasão escolar e melhorar o desempenho e o
rendimento do aluno e sua formação para o exercício da cidadania;

III - propor, executar e avaliar programas de orientação sociofamiliar
que atendam as demandas socioeconômicas e culturais da
comunidade escolar;

IV - participar na elaboração de programas que visem a prevenir a
violência, o uso de drogas e o alcoolismo e de informações sobre
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doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública;

V - priorizar ações junto às famílias, dirigidas à melhoria da
qualidade de vida;

VI - promover articulações com instituições públicas, privadas,
assistenciais e organizações comunitárias locais, com vista ao
encaminhamento de pais e alunos para o atendimento de suas
necessidades;

VII - elaborar e desenvolver programas específicos nas escolas
onde existem classes especiais;

VIII - empreender e executar as demais atividades pertinentes ao
serviço social, previstas pelos arts. 4° e 5° da Lei n° 8.662, de 7 de
junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá
outras providências.

Parágrafo único - As ações do serviço social na educação serão
desenvolvidas de forma interdisciplinar e integrada às demais políticas
setoriais, visando a compreender e mediar os aspectos econômicos,
sociopolíticos e culturais da realidade social que interferem nas
relações da comunidade escolar.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contado da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Fábio Avelar - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.128/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em
análise, requer seja encaminhada denúncia à Corregedoria de Policia
Civil contra o Delegado de Policia Marco Aurélio Shauke Piavisana,
que estaria fazendo uso indevido de veículo da Prefeitura Municipal de
Três Corações.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/8/2003, vem a matéria a
esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103 do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O requerimento em análise foi motivado por uma denúncia

anônima encaminhada a esta Casa mediante telefonema ao serviço
Fale com as Comissões.

O denunciante relata que o Delegado de Polícia Civil da cidade de
Três Corações Sr. Marco Aurélio Shauke Piavisana, tem utilizado
carro da Prefeitura Municipal, um Siena de quatro portas, placa HAK-
8368, para se locomover, às terças e sextas-feiras, até Caxambu,
onde leciona Direito Civil em universidade.

Dispõe o art. 31 da Constituição Federal que a fiscalização do
município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder
Executivo Municipal, na forma da lei.

A denúncia se restringe a informar o uso indevido de veículo que
pertence à Prefeitura Municipal de Três Corações. Ainda que o
usuário seja um servidor estadual, deve-se apurar de que forma o
veículo foi emprestado, atribuição esta de competência do Executivo
Municipal.

Desta forma, não compete à Assembléia Legislativa do Estado
fiscalizar o uso indevido de bens patrimoniais pertencentes ao
Município de Três Corações, devendo o denunciante dirigir-se ao
Poder Legislativo Municipal para que se apurem as possíveis
irregularidades denunciadas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n°

1.128/2003.
Sala das Comissões, 22 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 6 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 18/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Chico Simões; aprovação - Questões de ordem;
discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Sargento
Rodrigues; questão de ordem; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Questões de ordem - Inexistência de
quórum para votação de proposta de emenda à Constituição e de
vetos - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 288/2003;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.126/2003;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas
n

o
s 1 e 2; aprovação; votação da Emenda n° 3; rejeição; votação da

Emenda n°4; rejeição - Votação, em 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.223 e 1.224/2003; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 89/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei nos 235 e
307/2003; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.127/2003; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão
de Administração Pública - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Dja!ma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
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Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h13min, a lista de

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

v Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2' Parte da reunião, 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 Chico

Simões solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.782 e 15.843 sejam

apreciados em último lugar entre as matérias em fase de votação e
que os Projetos de Lei n os 235, 307 e 1.12712003 sejam apreciados
em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Hoje de manhã não viria a

Assembléia porque, infelizmente, estou com uma gripe muito forte,
tive febre à noite. Mas tive de vir para fazer uma denúncia. 0
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Deputado Sargento Rodrigues, depois, poderá corroborar a
denúncia que faço. Não farei apenas uma denúncia séria, mas peço
que o Governo faça uma investigação mais rigorosa sobre o fato que
relato a seguir.

A nosso convite, compareceu à Comissão de Segurança Pública
uma moça de nome Andrezza, ex-Secretária do Prefeito de Alfenas,
que aqui veio, de boa-vontade, fazer a denúncia de um caso de
corrupção nessa cidade. Foi ela quem passou a fita que mostra a
corrupção do Prefeito e dos Vereadores para um empresário de
Alfenas, Presidente do PT, que entregou a fita à Comissão de
Segurança Pública, por intermédio deste Deputado; isto posto,
tornamos pública a denúncia.

Essa ex-Secretária, Andrezza, veio aqui, fez seu depoimento,
prestou-nos esclarecimentos sobre a fita - que é legítima, como
determinou o laudo da própria Polícia Civil - e voltou para Alfenas,
onde daria um depoimento ao Ministério Público local, para constar do
caso. Segundo o Dr. Gilvan, o Ministério Público pretende solicitar o
afastamento do Prefeito, visto que todos os outros Vereadores já
solicitaram afastamento. Pois bem, essa moça foi ontem para Alfenas.

Ao mesmo tempo, havíamos solicitado ao Dr. Otto, Chefe da Polícia
Civil, que ajudasse na investigação e determinasse uma apuração
rigorosa da corrupção em Alfenas. O Dr. Otto designou, de muita boa-
vontade, o Dr. Rosemberg Otto Quaresma, do DEOESP, como
Delegado responsável pela abertura do inquérito.

Quando Andrezza chegou em Alfenas, o Dr. Rosemberg solicitou-lhe
que fosse à Delegacia, porque queria com ela conversar. Segundo
ela, não houve intimação, mas, de bom grado, foi à Delegacia prestar
esclarecimentos. Relatou-me depois, por telefone, que ficou trancada
em uma sala, das 9 horas às 16 horas, com o Dr. Rosemberg e toda
uma equipe de detetives do DEOESP que ele levara para lá,
evidentemente, sem almoço. Em suas palavras, ela sofreu tortura
psicológica para dizer onde conseguiu a fita e se recebeu dinheiro
para consegui-Ia. Essas foram as perguntas que lhe fizeram, de 9
horas às 16 horas. Saindo dali, ela foi para o hospital, onde chorou
muito. Palavras dela: "fui torturada, não fisicamente, mas
psicologicamente, pelo Dr. Rosemberg e sua equipe". Também me
disse, como mostra o fax que me remeteu, que estão sendo
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chamados à Delegacia para depor hoje cedo a sua mãe, o seu
irmão, a sua empregada e um outro parente seu. O Delegado está
querendo saber como a fita apareceu, mas não fez nenhuma
pergunta, nem para ela nem para ninguém, sobre a origem da
corrupção, sobre o problema do dinheiro. Não quis saber como o
Prefeito conseguiu o dinheiro ou como os Vereadores o receberam.
Ou seja, não fez nada do que foi fazer ali, a não ser intimidar a menina
que aqui veio depor.

Essa denúncia é muito grave: o que foi feito com ela foi uma
intimidação, na tentativa de sufocar a apuração da corrupção em
Alfenas. Assim, peço ao Presidente desta Casa e ao Líder do Governo
que solicitem do Governador do Estado uma interferência real nesse
caso, qual seja uma grave denúncia de corrupção. E sabemos que na
fita foi envolvido o Superintendente da COPASA local, o que pode ser
verdade ou não, mas os fatos se desencadearam de tal maneira que,
em lugar de fazerem a apuração, foram intimidar a principal
testemunha do caso, que, aliás, relatou-nos que o laço de amizade
entre o Prefeito e o Superintendente da COPASA era real e muito
grande. Ora, sendo verdade ou não, o Delegado não poderia ir para
Alfenas intimidar a moça, que é a testemunha. A questão não é saber
como apareceu a fita, que foi gravada pelo próprio Prefeito e a Polícia
diz ser legítima. O que se tem de investigar é o problema da
corrupção. O Prefeito entrou com um inquérito, alegando que a fita foi
roubada. Ora, cabe ao Delegado local fazer essa investigação. Ao Dr.
Otto, solicitamos que nos ajudasse a apurar o problema da corrupção
em Alfenas, a descobrir a origem do dinheiro.

Então, Presidente, a moça foi torturada psicologicamente; saiu da
Delegacia e foi para o hospital, chorando muito e extremamente
nervosa.

Peço a V. Exa. que tome, de fato, providências para que essa
questão seja apurada, e, depois de apurá-las, retire o Delegado do
caso e coloque alguém que fará um trabalho sério.

Hoje à tarde, o Ministério Público ouvirá a Sra. Andrezza, pois ela foi
ouvida sem a presença de um representante do Ministério Público. Já
liguei para o Dr. Gilvan, que me disse que nem ele nem o Promotor
foram informados sobre as ações da polícia. Portanto, a denúncia que
faço é que a Sra. Andrezza foi intimidada. Tentaram calar a principal
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testemunha da corrupção.

A denúncia é séria. Estou até perdendo
Infelizmente, há uma blindagem para que o
ainda mais público. Mas peço a V. Exa. que dê

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Pre
Deputados, na qualidade de Presidente da Co
Pública desta Casa, quero dizer que a E
conforme relatou o Deputado Rogério Correia

a voz de tanto falar.
assunto não se torne
real atenção ao caso.
sidente, Deputadas e
)missão de Segurança
ra. Andrezza Torres,

contou-me, ontem à
noite, pelo telefone, o que aconteceu. Lamentamos profundamente as
técnicas utilizadas pelo Delegado Rosemberg Otto Quaresma, que
tinha a missão de esclarecer os fatos de corrupção envolvendo o
Prefeito e os Vereadores de Alfenas.

Ontem, das 9 até às 14 horas, o Delegado tentou desviar as
atenções para a autoria do furto, ou da apropriação indébita das fitas
exibidas pela Comissão de Segurança Pública, por mim e pelo
Deputado Rogério Correia.

Repito, lamentamos profundamente, porque não há mais espaço
para esse tipo de técnica interrogatória na polícia do nosso Estado.
Isso não pode continuar acontecendo.

Conversei com a Sra. Andrezza e orientei-a a prestar depoimento ao
Dr. Fernando, Promotor de Justiça da comarca local. Assim que for
colhido o termo de seu depoimento, a cópia será repassada a mim e
ao Deputado Rogério Correia.

Aproveito a oportunidade e convido o Deputado Rogério Correia
para ligarmos e agendarmos uma entrevista com o Procurador de
Justiça. Não se pode dar seqüência a esse inquérito. Ninguém mais
pode ser ouvido sem a presença do Ministério Público.

Quando denunciei o fato, como Presidente da Comissão de
Segurança Pública, ao Delegado Otto Teixeira, fiz questão de
esclarecer, no ofício, que comunicaríamos ao Procurador Gilvan Alves
Franco e que gostaríamos de que um Promotor de Justiça
acompanhasse o desenrolar do inquérito policial. Da mesma forma
agimos quando procuramos o Dr. Gilvan, Chefe da Promotoria
especializada em apurar crimes de Prefeitos.

Portanto, o ocorrido é inadmissível. Logo cedo, comuniquei o fato ao
Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do bloco, e ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo. Não podemos permitir que
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essa senhora seja coagida como foi e que lhe perguntem a
respeito dos fatos que deram origem à denúncia, ou seja, a corrupção
envolvendo o Prefeito e os Vereadores de Alfenas.

No interrogatório, o Delegado tentou desviar atenção para outro
assunto. Talvez o Delegado não saiba que eu e o Deputado Rogério
Correia estivemos na delegacia na terça-feira, 2 de março, logo após
a audiência da Comissão de Segurança Pública, e assistimos à
chegada do protocolo da queixa do Prefeito sobre o desaparecimento
das fitas. Lá já havia uma equipe de investigadores destinados à
averiguar o desaparecimento da fita. O que não fragilizou a prova, até
porque, as fitas já foram periciadas pelas Polícia Técnica da Polícia
Cívil. Não hão de se questionar as provas produzidas pelo próprio
Prefeito, já que a lei diz que ninguém é obrigado a produzir provas
contra si mesmo; mas foi o Prefeito que a produziu. Foi o próprio
Prefeito que produziu as provas juntamente com a sua Chefe de
Gabinete, a Vanderlara Manso Becker. A testemunha Andreza Torres
disse em nossa Comissão, na presença do Líder do Governo, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, na minha presençá e na presença
de vários Deputados, que quem passou as fitas foi a Sra. Vanderlara
Mansur Becker. Portanto, o Delegado não precisava buscar a autoria
do desaparecimento. Não podemos admitir esse tipo de
comportamento por parte de quem preside o inquérito.

Sr. Presidente, solicitamos de V. Exa. que faça contato com o Chefe
da Polícia Civil para que o assunto não seja desviado e para que o
Ministério Público acompanhe todos os passos desse inquérito
policial. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o caso
em questão envolve mais uma do DEOESP, que, em tese, é a
delegacia que apura os casos da Polícia Civil. Há pouco tempo
denunciamos policiais do DEOESP envolvidos em tortura e extorsão.
São vários inquéritos que correm na Promotoria dos Direitos
Humanos. A sociedade foi surpreendida pelas mordomias que o
Delegado Marco Túlio Fadei tinha dentro do DEOESP. Digo a
sociedade porque, em outubro do ano passado, quando o Delegado
estava preso, já tínhamos feito essa denúncia que envolvia o

rÁl



917
Delegado, que fazia convites para tomar uísque no gabinete do
Chefe do DEOESP, o Delegado Marreco, e marcava encontros
amorosos; além de ficar provado que ele usava o seu celular; quando
percebia que estava sendo gravado, ele dizia que era para ligar para o
telefone da sala do Chefe do DEOESP. Então, ele usava dois
telefones e até promoveu, no dia 11 de outubro passado, um
churrasco, quando chamou as suas bases. Vários Delegados do
DEOESP estavam nesse churrasco, como o Prefeito de Bicas, o
Prefeito de Igarapé, Vereadores daquela cidade, bem como
advogados e policiais. Solicitamos o afastamento do Chefe do
DEOESP, que estava no churrasco e que aparece na fita nos fazendo
uma ameaça de morte, dizendo que somos remédio com prazo de
validade vencido, que tem que ser jogado fora e enterrado.
Representei, com o Procurador-Geral Nedens Ulisses, contra o
Delegado por essa ameaça de morte, e também na Corregedoria da
Polícia Civil. Mas, até agora, o Delegado não foi afastado do inquérito.
Ele está num inquérito que envolve diretamente o caso de Marco Túlio
Fadei, tendo participado de churrasco, de ações para beneficiar o
Delegado em questão.

E agora, mais um caso do DEOESP. Vou relembrar e gostaria que o
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, atentasse para
isso, e também o Líder do PSDB, Antônio Andrade. Gostaria que os
dois prestassem atenção porque, na segunda-feira, o Governador
disse que, além da prisão imediata do Delegado foragido, ele queria
uma reforma estrutural do DEOESP. O momento é este. Que façamos
essa reforma!

O caso de Alfenas é somente um dentro de uma estrutura
apodrecida. O próprio Governador reconheceu isso. Para não ficar
apagando incêndio, temos de fazer alguma coisa. Outros casos virão.
O DEOESP foi dirigido pelo Delegado João Reis, conhecido de todos.
A Comissão de Direitos Humanos luta para que ele tenha condenação
transitada em julgado, mas todos os processos até hoje não passaram
da primeira instância. Estamos pedindo essa providência. Não vamos
olhar só esse caso e pedir o afastamento do envolvido, como o
Deputado Rogério Correia e o Deputado Sargento Rodrigues pediram.
Acho que é o momento de fazer coro com a afirmação do Governador
Aécio Neves e pedir uma reformulação estrutural do DEOESP. Acho
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que está na hora de fechar aquela casa para balanço, senão
vamos ter muitos problemas. E o caso não ocorre somente com
pobres, porque, no ano passado, uma empresária do ramo imobiliário,
Jussara, foi extorquida e presa violentamente porque não quis pagar a
extorsão feita por dois policiais do DEOESP. O inquérito não anda. No
ano passado, a denúncia chegou à Corregedoria do Ministério
Público, que nos encaminhou o caso. Eles não foram afastados. Estão
trabalhando para extorquir, quem sabe?, o próximo empresário ou
torturar um pobre. A extorsão dessa empresária foi violenta, envolveu
primo de um policial do DEOESP que tinha uma loja de motos.
Quando passamos a investigar a loja da Av. Pedro II, quatro ou cinco
dias depois foi fechada e continua fechada até hoje. Eu havia feito
denúncia de que essa loja trabalhava com venda de peças de motos
roubadas. Devíamos fazer um coro às palavras do Governador. Não
seria o caso de, aproveitando essa afirmação do próprio Governador,
fazermos um grande debate sobre o DEOESP? Isso que está
acontecendo em Alfenas é um absurdo. Com toda certeza, não
interessa ao Governo, porque o estilo desse tipo de pessoas, que
aprenderam a agir fora da lei, a não respeitar princípios mínimos
constitucionais, não lhe interessa. Elas acham que podem fazer
qualquer coisa.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, somos da bancada da
Oposição, mas o assunto em pauta não pode ser tratado como se
fosse um debate entre Situação e Oposição. Quero, inicialmente, dizer
o que o Deputado Durval Angelo já disse, ou seja, que o Governador
quer fazer uma mudança no DEOESP. Tenho certeza de que isso é
verdade. Posso fazer oposição às políticas do Governador do Estado,
mas não temos um dado para dizer que ele não tenha intenção de
fazer com que os atos ocorram de forma correta, transparente e ética.
Apesar de termos uma concepção de Estado diferente, o
comportamento do Governador condiz com o que disse no jornal. O
que estamos vendo hoje? Um fato grave, uma fita que documenta
Prefeitos distribuindo dinheiro a Vereadores para que aprovem
projetos de seu interesse. Entre eles, há um projeto que envolve a
COPASA, que é uma estatal. Muitas vezes já fui Prefeito; o
Governador não tem uma visão real de tudo o que acontece nos
vários departamentos do Estado. 0 Delegado está subordinado
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diretamente ao Governo do Estado, é departamento do
Governador. Não é possível um Delegado desvirtuar, tomar um
caminho diferente numa investigação. Se o Governador não tomar
uma atitude diferente, vamos pensar que ele está querendo abafar as
coisas. O servidor é do Governador, é subordinado a ele. Gostaria que
o Presidente desta Casa, o Deputado Alberto Pinto Coelho, e o
Deputado Antônio Andrade procurassem o nosso Governador para
que este tomasse as rédeas desse acontecimento.

Como se não bastasse, a ação policial, ao invés de esclarecer a fita
gravada contendo distribuição de dinheiro a Vereador, que se tornou
nacionalmente conhecida, saiu daqui para intimidar a cidadã, que
colocou sua vida em risco. Está tudo muito claro, conforme consta nas
notas taquigráficas, que nos fornecem perfeitamente a origem da fita.

Ela não escondeu isso de ninguém e deu nome aos bois, pois
trabalhava lá. A fita foi gravada e não é, de maneira absoluta, uma fita
ilegal, porque foi o próprio Prefeito que autorizou a sua execução.
Dessa forma, o Delegado já foi qualificado pelo companheiro Durval
Angelo. E o método que está sendo usado também foi denunciado
pelo Deputado Sargento Rodrigues.

O que vejo aqui é uma vontade de abafar um grande escândalo, que
hoje é nacional, por meio de um funcionário do Governador do Estado,
subordinado diretamente ao Governador Aécio Neves. Assim, como
cidadão mineiro, como representante do povo mineiro, não desejo
fazer disso um debate, tampouco um palanque de Oposição e
Situação. Porém, alguns sentimentos e condutas têm de ser
considerados por todos nós. Entre eles, o comportamento ético,
transparente e a defesa do Estado. Mesmo que não seja o Estado que
desejo, um Estado forte, mas que, embora pequeno e restrito, seja um
Estado em que o cidadão mineiro possa confiar. Esse é o desejo do
PSDB.

Diante disso, suplico à liderança desta Casa que solicite ao
Governador que assuma essa responsabilidade, indicando um
Delegado isento para conduzir as investigações, a fim de esclarecer a
corrupção, que hoje é nacional, e não para intimidar pessoas que
arriscam a própria vida para denunciar um fato que prejudica toda a
sociedade mineira.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Tenho o maior respeito pelo
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Governador do Estado de Minas Gerais, e ele sabe disso. Tenho
respeito, admiração e amizade pelo Chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais, Dr. Otto, e ele também sabe disso.

No estado de direito e de justiça, a existência das forças de
segurança são absolutamente necessárias e devem existir para
proteção dos cidadãos. A fim de sustentar os interesses e promover a
paz, a segurança pública deve garantir as condições necessárias para
que todos os instrumentos venham à luz para combatermos a
corrupção, o crime organizado e a violência.

O que foi dito aqui hoje não se traduz apenas numa ação da
Comissão de Segurança Pública ou de um partido político, mas é do
interesse de todos os parlamentares. Trata-se de uma situação que
coloca o Estado de Minas Gerais numa posição de constrangimento.
O Governo do Estado está numa situação constrangedora, já que
agentes do Estado - policial e Delegado -, ao invés de cumprir a
função de sustentação do Estado democrático de direito e de justiça,
ameaçam uma pessoa que está contribuindo para combater o crime e
a corrupção. Ameaça a pessoa e seus familiares, dificultando a
investigação.

O Deputado Sargento Rodrigues disse explicitamente que, do ponto
de vista da origem da fita, está tudo esclarecido. Um Delegado ir até
uma cidade, ser mobilizado para fazer esse tipo de investigação não
acontece por solicitação da Comissão de Segurança Pública.

Isso não é de nosso interesse, está esclarecido.
O que queremos investigar é a prática da corrupção em si mesma.

E, nesse sentido, é preciso que todos nós, de todos os partidos,
trabalhemos para que essa situação seja apurada, para que a justiça
seja feita.

Neste momento, quero apelar para um amigo em quem tenho inteira
confiança neste momento, para que tome as medidas necessárias.
Neste primeiro momento, é dispensável a ação do Governador, pois o
Dr. Otto está investido de toda a autoridade. Ele, que designou o
Delegado, tem de tomar as medidas imediatas para suspendê-lo e
retirá-lo, pois, em nosso entendimento, atuou de maneira arbitrária
para que a questão fosse analisada, a fim de que as pessoas não
sejam constrangidas e o Estado de direito seja assegurado.

Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da vida nacional.
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Somos testemunhas deste momento em que o crime organizado
está fortalecido, penetra nas instituições de maneira forte, tendo
raízes em praticamente todas elas. Se quisermos uma Nação fraterna,
justa e próspera, temos que enfrentá-lo com determinação e coragem.
Neste momento, é fundamental que as ações do Governo do Estado
de Minas Gerais, com nosso inteiro apoio, sejam fortemente
realizadas, para fazer prevalecer a justiça e assegurar a tranqüilidade
daquelas pessoas que estão, à luz do dia, correndo riscos e sendo
ameaçadas. E preciso que as pessoas sejam preservadas e
asseguradas na sua integridade física e moral e na sua dignidade
humana.

Apelo veementemente ao Dr. Otto para que tome providências
imediatas para fazer valer os princípios do direito e da justiça, como
representante do Governo do Estado de Minas Gerais nesse episódio.

O Deputado Irani Barbosa - Fico feliz por esse pessoal, pelo menos
em Minas Gerais, querer fazer essa investigação, embora seja de
forma pontual, dali para a frente. Investigações não se fazem dali para
a frente. Por exemplo, quando aquele Promotor levou um tiro, por que
não abriram uma investigação daquele momento para trás? Tanto a
vítima quanto o acusado têm que ser investigados em toda a vida, ou
pelo menos em parte dela. Há sigilo telefônico de quem matou e de
quem morreu, dos envolvidos no processo, mas é necessário
vasculhar para saber como foi; sigilo fiscal e bancário para descobrir
quais eram as ligações e os interesses.

Num caso como o de Alfenas, dizem que vão investigar o que diz a
fita. Mas, quais são os interesses que levaram à gravação das fitas?
Por que se pediu a gravação? Quem pegou a fita? Com que legítimo
interesse foi feita a gravação de uma distribuição de propina? A
investigação é superficial? Pessoalmente, já tenho alguma
desconfiança do Dr. Otto, devido aos benefícios do caso que citei
aqui. Já vieram documentos à Comissão de Ética desta Casa, que
trata desse assunto, sobre a interferência de um determinado
Deputado no caso da Cida Porto e de seu envolvimento na tentativa
de assassinato de um Vereador e em extorsão do INSS. O Dr. Otto
enviou o inquérito para Ribeirão das Neves para quebrar o sigilo fiscal,
telefônico e bancário daquela cidadã - não sei se é cidadã, porque
Cida Porto é mais bandida do que cidadã -, e, casualmente, o
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inquérito foi enviado para um Juiz da Vara Cível, aquele que já
denunciei aqui, que negou a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e
bancário. Acho que a Secretaria da Segurança pode ter suas mazelas

não duvido que tenha, como as têm parte do Judiciário envolvido no
crime, assim como parte do Ministério Público -, pois alguém levou um
tiro, e ninguém sabe o motivo.

Houve um ex-Procurador, cujo nome não lembro, que era achacador
de caça-níqueis. Por que não houve investigação? No caso
Waldomiro, por que não investigar também os fatos ocorridos
anteriormente?

Ontem, o Deputado Bonifácio Mourão relatou um caso novo. E
precisamos averiguar o envolvimento da empresa. Necessitamos
investigar o caso da GTech porque poderemos achar o fio da meada
que nos conduzirá ao esclarecimento do fato. Há muita coisa
escondida. A Comissão de Segurança desta Casa necessita investigar
os fatos ocorridos antes e depois. E os meandros dessa gravação?
Vamos buscar tudo. Há muita coisa sendo escondida pelo PT. Vamos
mostrar que não tememos investigação. Quem tiver "rabo preso" que
pague a conta. Investiguemos a vida desses bandidos que foram
baleados na cara, de Juiz, de Promotor, do diabo a quatro.
Investiguem suas vidas passadas, o que havia em seus
contracheques, o que há em seus patrimônios e no de suas famílias.
Encontraremos muita coisa, Sr. Presidente. A investigação é
importante. Vejam o caso do Antônio Carlos Magalhães, que foi
cassado devido à gravação de uma fita. Mas não se verificou o que
ocorreu antes e depois das gravações. O Brasil é assim. E o Brasil do
Lula, do Dirceu, não é diferente. O Brasil do Waldomiro é o Brasil dos
banqueiros de Bancos, dos banqueiros de bicho, dos banqueiros de
outras coisas. Vamos investigar. Mas vamos fuçar tudo. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, um
momento como este não deve se transformar numa disputa político-
partidária nem em palco de avaliação do Governo Lula, do Governo
Aécio, da atuação dos Prefeitos. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
levantou a importância de o próprio Governo do Estado tomar as
rédeas de uma averiguação consistente e correta.

Mas gostaria de analisar um outro aspecto: a dimensão da
Assembléia Legislativa como instituição. A Assembléia Legislativa,
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através de uma comissão bastante atuante, presidida pelo
Deputado Sargento Rodrigues, acolheu em depoimento uma denúncia
grave, teve acesso a uma fita. E, a partir da atuação digna desta
Casa, desdobramentos da questão foram dados pelo próprio Governo
do Estado, por meio de seus representantes na área de segurança
pública. Na volta dessa pessoa estratégica nas investigações, a Sra.
Andrezza Torres, temos um ato que coloca em risco o desenrolar das
investigações. Não se trata de base do Governo, de Oposição, de
partido, de Lula. Trata-se de a Assembléia Legislativa, como
instituição, exigir que os desdobramentos do caso, a partir da sua
intervenção por meio da Comissão de Segurança Pública, tenham o
melhor desenrolar. No momento em que qualquer cidadão mineiro
sentir-se amedrontado ao apresentar a esta instituição qualquer
denúncia, a Assembléia deve dizer à população mineira que esta
Casa acolhe e protege os cidadãos que aqui vêm com o objetivo de
preservar o interesse público, além dos programas existentes
especificamente para proteção de testemunhas.

Acho que essa é uma situação grave. Temos certeza dê que isso vai
acontecer, porque temos um Presidente com essa mesma convicção
e com esse mesmo sentimento de defesa desta instituição. Não foi por
outro motivo que no ano passado várias iniciativas foram tomadas
pela Assembléia. Por isso, hoje ela é modelo positivo para o País. E
uma questão que suplanta qualquer avaliação.

Também temos confiança no Governador Aécio Neves. Tenho
certeza de que o Governador, com os seus subordinados, conduzirá
esse caso, que é muito grave, com a importância que merece. Essa
importante testemunha, a Andrezza, os seus familiares e as pessoas
que trabalham com ela estão sendo coagidos. Imaginem nos demais
852 municípios de Minas Gerais, qualquer denúncia será abafada,
porque as pessoas irão dizer: "Vamos lá à Assembléia, e depois o tiro
retorna para nós." Os próprios acordos realizados entre a Assembléia
e os órgãos responsáveis pela apuração voltam-se contra as pessoas
que estão cumprindo o seu sagrado dever - e não direito - de
cidadania. Cabe a qualquer cidadão apontar o dedo para a ferida que
corrói o patrimônio público.

A Andrezza merece a solidariedade da instituição Assembléia e de
todos os Deputados e Deputadas. A fita foi gravada pelo próprio
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Prefeito. Isso deve ser e já está sendo investigado, como falou o
Deputado Sargento Rodrigues.

Como instituição, queremos apurar a denúncia de corrupção e
proteger a cidadã Andrezza. Se esse caso não for enfrentado com a
devida determinação pelos órgãos do Estado, tememos que a própria
Assembléia fique desmoralizada perante o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, quero
encaminhar à Mesa questão de ordem com base no art. 102, XV, do
Regimento Interno, em virtude de a Comissão de Segurança Pública
ter aprovado, no dia 17/3/2004, requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues "em que solicita seja convocado o Cel. Sócrates Edgard
dos Anjos, Comandante-Geral da Polícia Militar, para, em audiência
pública, prestar esclarecimentos sobre denúncias de desvio de
conduta e prática de atos de corrupção cometidos por policiais
militares, especialmente nos Municípios de Itabira, Brasília de Minas e
Betim. Na oportunidade, será abordado o ato de transferência da
Sargento Angela Santana Alves Maia, de Unaí para Uberlândia.
Solicita seja convidado para essa reunião o Deputado Federal Cabo
Júlio".

Sr. Presidente, entendemos que a aprovação de tal requerimento
extrapolou as competências da Comissão de Segurança Pública
contidas no art. 102, XV, do Regimento Interno, pois o assunto em
questão é matéria eminentemente administrativa, que não se
enquadra nas referidas competências. E só em razão de matéria de
sua competência pode comissão convocar autoridade para prestar
esclarecimentos. Dessa forma, solicito sejam adotadas as
providências previstas no inciso II do art. 83 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Antônio
Carlos Andrada que sua questão de ordem será respondida
oportunamente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, quero deixar
claro que a questão de ordem levantada pelo Deputado Antônio
Carlos Andrada, Líder do BPSP nesta Casa, vem com uma cortina de
fumaça.

Na última reunião, a base do Governo tentou impedir que este
parlamentar aprovasse um requerimento. Queremos que esta Casa
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cumpra seu papel. A Comissão de Segurança Pública desta Casa
tem competência, sim, para questionar atos do Executivo. E quando a
questão diz respeito a policiais civis, militares, Agentes Penitenciários
e bombeiros é, sim, competência da Comissão de Segurança Pública.
Eu e o Deputado Federal Cabo Júlio teremos uma audiência com o
Governador na segunda-feira, dia 22, às 17 horas.

Os Deputados Rogério Correia, Alberto Bejani e outros participaram,
terça-feira passada, da audiência à qual o Cel. Sócrates Edgar dos
Anjos não quis comparecer para prestar explicações. O Deputado
Rogério Correia fez a seguinte leitura: o que está pairando sobre o
Comando da Polícia Militar é que o Coronel vem, com essas atitudes,
fazendo com que haja uma certa jurisprudência no que diz respeito à
apuração de denúncias de corrupção e de envolvimento de policiais
militares.

Portanto, nobre companheiro Deputado Antônio Carlos Andrada,
caso fosse usar do corporativismo exacerbado, teria eu a primeira
missão de não permitir que o requerimento não fosse aprovado, já que
sou Sargento da Reserva da Polícia Militar. Mas não compete a mim
praticar o corporativismo exacerbado. Preocupa-me muito o
requerimento de V. Exa. tentando impedir uma ação legítima prevista
no Regimento desta Casa. Se esse, esse e esse requerimento de V.
Exa. forem acatados, e o Coronel não for convocado na quarta-feira,
conforme solicitamos para que a audiência ocorra, que é de
competência do Presidente da Comissão, diria que a esta Casa não
compete mais fiscalizar os atos do Executivo. A Deputada Manha
Campos estava lá, o Deputado Leonardo Moreira estava lá, e ele foi
aprovado de forma legitima pela maioria dos votos. Levarei essa
minha preocupação ao Governador Aécio Neves, porque não
podemos permitir que outros atos aconteçam. Outras comissões
tentarão fazer a mesma coisa, com o intuito de fiscalizar atos do
Executivo. As vezes V. Exa. esqueceu-se de olhar em outros artigos
desse mesmo Regimento Interno que compete ao Poder Legislativo
fiscalizar os atos do Executivo. E essa historinha de dizer que isso é
uma questão "interna corporis" é uma tentativa de não permitir que a
sociedade tome conhecimento. O que o Cel. Sócrates teme? O que o
Cel. Sócrates não quer explicar? Como Comandante-Geral da Policia
Militar, tem de prestar esclarecimentos à comissão. Por que o Tenente

WaNk



926
foi denunciado em Betim, e o inquérito está acabando em "pizza"?
Por que o Ten.-Cel. Comandante do 26° de Itabira foi denunciado pela
comissão, e o inquérito está acabando em "pizza"? Por que
denunciamos o Tenente de Brasília de Minas e até agora nenhuma
providência foi tomada de forma enérgica? O mesmo não posso dizer
da pessoa do Delegado Otto Teixeira, que apura com rigor todas as
denúncias levadas à chefia da Polícia Civil. Por que a PM não terá o
mesmo comportamento?

Se esse requerimento for acatado pela Mesa, esta Casa não terá
mais condições de fiscalizar nenhum ato do Executivo daqui para a
frente porque não é permitido a um Chefe de Polícia exercer esse tipo
de comportamento. Nas palavras do Deputado Rogério Correia, isso
já está virando jurisprudência. Ou então, nobre companheiro
Deputado Antônio Carlos Andrada, Deputado Mauri Torres, Presidente
desta Casa, se V. Exa. quiser, trancamos as portas do Plenarinho, da
Comissão de Segurança Pública, entregamos as chaves para V. Exa.
e não realizamos mais audiência pública; deixemos que as coisas
aconteçam. E que aqueles que nos confiaram o voto para
fiscalizarmos vão bater à porta do Governador. Sinto-me constrangido
com esse requerimento de V. Exa. por não estar exercendo de forma
plena nosso direito e sobretudo nosso dever, corno Deputados
Estaduais, de fiscalizar.

E preocupante, Deputado Antônio Carlos Andrada, para V. Exa.,
como Líder do bloco, e para mim, da base do Governo, que o Cel.
Sôcrates Edgard dos Anjos permita a seus subordinados envolverem-
se em desvio de conduta e em corrupção, e que a base do Governo
tente claramente encobrir o que está sendo denunciado.

O Deputado Rogério Correia - Permita-me o Deputado Antônio
Carlos Andrada discordar dele no que se refere à questão levantada
pelo Deputado Sargento Rodrigues.

Não julgo que se trate agora de um caso administrativo. Poderia até
ser. Quando o Deputado Sargento Rodrigues levou o caso específico
de Unaí à Comissão, eu mesmo ponderei se não haveria uma saída
administrativa. Posteriormente, o Deputado relatou outro problema em
ltabira, que também poderia ser caso administrativo, e de duas outras
cidades de que não me lembro o nome agora. Constam do
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues.
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Juntando os casos, vimos que não se tratava de problema

administrativo, mas sim de problema de comando da Polícia Militar.
Comentei, em reunião da Comissão de Segurança Pública, que se

está transformando em jurisprudência a prática de determinada
estratégia e voz de comando sufocarem os fatos e não fazerem justiça
quando há denúncias de atos autoritários do Comando e de oficiais
contra os subordinados. Torna-se jurisprudência fingir que os
problemas não existem. Então, em vez de administrativos, tais
problemas passaram a ser políticos. E essa a discussão proposta pelo
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues: "que papel político
tem o Comando numa hora dessas?". Não pode simplesmente passar
a mão na cabeça dos oficiais e desconhecer as denúncias.

Solidarizo-me com o Deputado Sargento Rodrigues nesse caso, por
isso voto favoravelmente à discussão a respeito do Comando da
Polícia Militar, para que os fatos se expliquem e até mesmo para que
se preserve a Polícia Militar. Há denúncias graves. Se não forem
apuradas e a atitude não for corrigida, fica parecendo que a política do
Comando foi correta naquele momento.

Sou favorável a que o Comandante da Polícia Militar compareça
nesta Casa para um debate franco conosco sobre os problemas, que
não devem ser, julgamos, apenas administrativos.

Aproveito também a oportunidade para voltar à denúncia que
fizemos sobre Alfenas, à qual, até o momento, nem a Mesa da
Assembléia Legislativa nem a base do Governo deram resposta.

Com base no que foi dito, com muita propriedade, pelo Deputado
André Quintão, tenho em mão o 'Assembléia Legislativa Informa" com
a foto da moça que veio fazer a denúncia... Ora, se ela não está
recebendo proteção dos órgãos, como pedimos, corre mais risco
ainda: fica completamente exposta.

Não podemos aceitar a resposta de um Deputado, que, aliás, vem
fazendo corriqueiramente sua provocação aqui, de que se trata de
apurações iguais. Ora, a moça é testemunha nossa. A Assembléia
Legislativa tem agora o dever de garantir-lhe proteção, como
testemunha importante.

Gostaria, Deputado Antônio Carlos Andrada, que V. Exa. tomasse
isso também como uma medida do Governo. E preciso que o caso
seja apurado e que tenhamos com ele um cuidado especial.

MUN
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A fita mostra que o próprio Prefeito fez a gravação. A fita é

legítima, não foi forjada. Sua origem, portanto, está ali. Não é verdade
que a investigação tenha de começar por saber como a Secretária
conseguiu a fita. Sinceramente, isso é inverter por completo a
investigação do ato de corrupção, que solicitamos.

O que houve nesse caso, se isso prevalecer, seria acobertar a
corrupção. Se aqui há Deputado querendo acobertar corrupção,
paciência. Sei que esta não é a linha do Governo.

Queria fazer um apelo a V. Exa., até para que o Governo e a
Assembléia Legislativa façam isso. Como ninguém do Governo disse
nada, e o Deputado que fez a provocação é da base governista, fica
parecendo que a sua palavra pode ter algum significado para o
Governo, e espero que não.

Gostaria que V. Exa., antes de responder à questão do Deputado
Rodrigues, entrasse nesse debate. E queria uma posição da
Presidência, para que a Comissão de Segurança Pública possa, ao
fazer as suas investigações, ter respaldo da própria Assembléia, para
que, depois, os órgãos do Governo não venham a piorar os problemas
e fazer intimidações, como fizeram com a moça, com torturas
psicológicas. O Dr. Gilvan me ligou agora e, realmente, a menina
estava em estado de choque. Foi praticamente raptada da sua casa,
porque não tinham intimação alguma, e a levaram para a delegacia de
polícia, dando-lhe um tratamento de choque psicológico das 9 às 16
horas, sem direito à entrada de advogado. Isso precisa ser verificado
porque realmente é uma denúncia séria, que não pode ser respondida
com provocação, fazendo-se ligações com outros casos que nada têm
que ver com o assunto.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito a
palavra pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, meu tempo é
curto e serei bastante objetivo para responder às duas questões
levantadas, O Deputado Rogério Correia reclama uma palavra da
base do Governo a respeito das denúncias que trouxe aqui,
envolvendo a apuração do escândalo de corrupção no Município de
Alfenas.
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É óbvio que todos queremos apurar esse fato lamentável na

política mineira. E as denúncias que o Deputado trouxe agora são
versões que ele apresenta. Não conhecemos o caso. Não temos
como tomar uma atitude ou opinar sobre assunto de cujo teor tivemos
conhecimento agora. Acho que é exigir demais. Aliás, o rigor que o PT
tem exigido nesse fato deveria ser canalizado com a mesma energia
para apurar o caso do Waldomiro, exigindo-se e cobrando-se do
Governo as mesmas providências que se pedem aqui. Não que uma
coisa exclua a outra, mas não vemos no PT a mesma energia e a
mesma vontade de dar as prerrogativas ao Congresso Nacional de
usar também o seu Regimento para investigar essas questões.

Por outro lado, com relação às ponderações do Deputado Sargento
Rodrigues, o que estamos levantando é uma questão regimental. Esta
Casa sempre deve fiscalizar porque é o seu papel, mas fiscalizar de
acordo com a lei e com o Regimento. Entendemos que, nesses atos
administrativos, que podem ser lícitos ou ilícitos, de acordo com o
desenvolvimento das apurações, não cabe à Comissão de Segurança
Pública fazer isso, porque o Regimento dispõe que à Comissão de
Segurança Pública compete: a política de segurança pública, a política
de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de
recuperação e reintegração social de egressos do sistema prisional e
a defesa civil. A questão relativa a atos administrativos é competência
da Comissão de Administração, e não da Comissão de Segurança.
Este é o nosso entendimento.

Constrangidos ficamos nós. V. Exa. parte do princípio de que todos
aqui têm de se curvar à sua convicção e ao seu entendimento. Esta é
uma Casa plural, todos têm o direito de discordar. Essa forma de
querer talvez utilizar um instrumento técnico da Casa, utilizar a
importância da Assembléia e os instrumentos de fiscalização desta
Casa para possivelmente - não estou afirmando, mas por hipótese -
atender a interesses de um ou de outro, contra o interesse maior da
Casa, subjugando e atropelando o Regimento para se conseguirem
benefícios às vezes pessoais ou setoriais, também não é o melhor
caminho. Esta Casa pode perfeitamente cumprir o seu papel de
acordo com a lei e com o Regimento, é o que estamos defendendo.

Não estamos constrangidos de forma alguma em exercer o nosso
direito regimental de levantar questões de ordem a respeito daquilo
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que entendemos extrapolar o Regimento, porque, na medida em
que esta Casa não limitar a sua competência às normas legais e
àquilo que a Constituição estabelece, esta Casa perderá o respeito da
população, porque será um local em que todos mandam, fazem o que
querem e perdem o norte. Esta Casa tem um poder muito grande, o
poder do povo, e uma legitimidade enorme pelo fato de todos nós
sermos eleitos pelo povo de Minas. Somos julgados de quatro em
quatro anos pelo nosso comportamento e pelas nossas atitudes.
Devemos ser sempre muito cautelosos no exercício do nosso
mandato e dos grandes poderes que a Constituição do Estado confere
a esta Casa e a cada parlamentar. Temos um poder muito grande, e é
preciso saber usá-lo com serenidade, sem paixões setoriais. E isso o
que estamos querendo dizer aqui: uma questão de ordem
eminentemente técnica. Não entrei no mérito do requerimento e não
fiz prejulgamento de A ou de B. Apenas levantei uma questão de
mérito jurídico. V. Exa. trouxe para cá méritos de conteúdo jurídico, e
não estamos debatendo isso. Se for o caso, estaremos prontos para
tal. Não há nenhum assunto que coloque o Governo, a Liderança do
Governo nesta Casa e a base do Governo constrangidos. Estamos
com a cabeça erguida e a consciência tranqüila de que estamos
fazendo o melhor para Minas.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Citaremos o mesmo artigo que o Deputado Antônio Carlos Andrada
mencionou: "Compete à Comissão de Segurança Pública a política de
segurança pública". Já não é necessário utilizar o Regimento Interno,
porque a política de segurança pública envolve tudo. Se existe
corrupção policial, isso está afeto à política de segurança pública; e,
se existe desvio de conduta, isso está afeto à Comissão de Segurança
Pública.

Sr. Presidente, é bom que os nobres Deputados tomem
conhecimento de quais foram as denúncias feitas por este Deputado.
Faz mais de sete meses que uma delas foi protocolada nas mãos do
Cel. Sócrates Edgar do Anjos. Quanto às demais, faz mais de dois,
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três e quatro que elas foram protocoladas. Como Presidente da
Comissão de Segurança Pública, fomos ao Comando. Tivemos ainda,
Deputado Antônio Carlos Andrada, o zelo de, primeiro, fazer a
denúncia ao Comando, entendendo que a esfera inicial seria o próprio
Comandante-Geral da Polícia Militar. Pasmem: a denúncia de Itabira
feita por nós, nobre companheiro, Deputado Chico Simões, diz
respeito a um Tenente-Coronel de nome Levimar de Almeida Filho!
Ele foi denunciado não por este Deputado, mas por um Soldado e um
Cabo da Policia Militar lotados no seu batalhão, estando, até hoje, no
comando. Sabem qual a denúncia? Que ele teria "plantado" droga na
casa do jornalista para que efetuasse a prisão. Ainda conseguiram, no
jargão policial, "dar um chapéu" na Promotora. Buscaram o mandado
de busca e apreensão e pediram à Promotora que os acompanhasse,
mas, durante a apreensão da droga, foi determinado ao Cabo que ele
a localizasse já em determinado local. Ou seja, sabiam previamente
onde estava a droga. Esse Cabo se chama Venâncio. Ele e o Soldado
Elídio compareceram no meu gabinete. Sabem qual foi a providência
deste Deputado? Acompanhado de nosso advogado, levei os dois ao
gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar para que este
tomasse conhecimento do fato. A primeira providência não foi levá-los
à Comissão de Segurança Pública. Portanto, tivemos zelo com o
caso, e isso ocorreu em julho do ano passado.

Há também denúncias de que o Tenente-Coronel estaria guardando
cavalos de sua propriedade no sítio de um traficante, e outras mais.
Quero dizer que as denúncias não foram feitas por este Deputado,
que é um legítimo representante do povo. Este Deputado apenas
levou a denúncia ao Comando da Polícia Militar. O Deputado Rogério
Correia sabia que a denúncia estava sendo feita. Pasmem: este
parlamentar não consegue realizar audiência pública para ouvir o
Cabo e o Soldado desde agosto do ano passado, e os requerimentos
estão aprovados, nesta Casa! Depois de ele não atender ao convite,
foi feita a convocação, regimentalmente, e a Deputada Marília
Campos e o Deputado Leonardo Moreira estavam lá.

Deixo claro que essa é uma das denúncias, e que existem outras
quatro denúncias feitas.

Portanto, Deputado Rogério Correia, se realmente o comportamento
do Comandante-Geral da Polícia Militar é de passar a mão na cabeça,
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isso não ocorre com seus subordinados. Vou dar um exemplo,
nobre companheiro Chico Simões.

Em Betim, o Ten. Felício foi denunciado pelos próprios oficiais da
unidade de Betim. Assim, encaminhei a denúncia ao Comandante-
Geral de que ele, oficial da PMMG, estava fazendo "bico legalizado na
Guarda Municipal de Betim. O Ten. Felício juntou documento em que
declarava não ocupar cargo público. Esse documento está conosco.

O Tenente-Coronel, atual Comandante de Betim, que está se
aposentando, vai chefiar a Guarda Municipal de Betim e dava guarida
ao Tenente, que, aliás, encaminhou um requerimento pedindo abono
de família à Guarda Municipal, recebendo um cheque de R$700,00
dela, mas o nosso Código proíbe terminantemente o "bico" de
segurança, que concorre diretamente com o serviço público.

Essa é outra denúncia feita. E sabem o que houve na conclusão do
inquérito? Mudaram o cargo do Tenente para Professor da Guarda
Municipal, e os documentos foram ignorados. Pergunto: "será que o
Cel. Sócrates não tem que dar algum esclarecimento, se a denúncia
foi feita diretamente a ele?".

Apenas citei duas das denúncias porque o meu tempo está
acabando, mas existem ainda outras duas. Mas ainda quero dizer que
desafio o Deputado Antônio Carlos Andrada, que, nas entrelinhas,
disse que poderia haver interesse pessoal de algum parlamentar.
Desafio-o a provar ou a levar para esta tribuna qualquer interesse
particular deste Deputado para obter vantagem de alguma forma.
Aliás, não necessito do Comando para receber votos nas urnas. Pelo
contrário, quanto mais próximo estiver do Comando, mais distante
estarei da minha base. Então, não teria motivo nenhum para tal. Essa
não é a conduta deste parlamentar. Desafio qualquer Deputado desta
Casa a ocupar a tribuna para fazer denúncia nesse sentido.

Não aceito insinuação que venha a dizer que eu ou qualquer outro
Deputado tenhamos algum interesse particular. Quero deixar claro
que a denúncia que estamos fazendo se refere à política de
segurança pública, compete à Comissão de Segurança Pública.
Pergunto: "será que podemos deixar a corrupção campear nessas
unidades sem que a Assembléia tome conhecimento e providências?
Será que vamos continuar sendo atropelados nesta Casa, até mesmo
pelo próprio Regimento Interno?".
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Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, mais uma
vez quero relatar o que já foi dito ontem com relação à comissão que
analisava o problema dos Aeroportos de Confins e da Pampulha.

Em outubro, fizemos a primeira audiência pública, e foi apresentado
o projeto da reforma do Aeroporto da Pampulha, com um investimento
de R$140.000.000,00. Começávamos um movimento nesta Casa,
com toda a liberdade dada por V. Exa., e mostramos a necessidade
de ser reativado Confins. Apesar de a obra já estar a ponto de ser
licitada, a INFRAERO achou melhor ouvir o anseio desta Casa e, em
negociação com o Governador Aécio Neves, paralisou-a. Hoje será
assinado o convênio de liberação da verba, que já não é mais de
R$140.000.000,00, mas de R$300.000.000,00.

Sr. Presidente, repito que a INFRAERO e o Governo do Estado
deixaram que esta Casa, juntamente com a população belo-
horizontina e o povo mineiro, discutisse os problemas dos aeroportos
de Confins e da Pampulha. Essa é uma vitória desta Casa, já que
existia um projeto a ser executado, fruto de reuniões realizadas em
Brasília. Agora teremos condições de reavaliá-lo.

A participação da Assembléia foi fundamental, assim como as do
Governo Aécio Neves e da diretoria da INFRAERO, que respeitaram a
Assembléia.

Essa é a minha fala, Sr. Presidente. Para finalizar, por falta de
"quorum", peço-lhe que encerre, de plano, esta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Hoje é um dia mais que especial. O

Deputado Alencar da Silveira Júnior foi um dos representantes desta
Casa nessa luta absolutamente legítima que interessa a todo o povo
de Minas Gerais. Essa é a marca do Governo Lula, que dialoga, ouve
a sociedade e todos os segmentos, decidindo a partir da democracia e
da participação de todos. Isso é uma novidade na história política do
Brasil.

Faz muitos anos, diria até décadas, que um Presidente da República
não vem a Minas trazer tantas obras e ações importantes. Na questão
social, haverá um ato no Palácio das Artes da maior importância - só
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em Belo Horizonte, são 50 mil bolsas-família. Também teremos a
participação do Ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social.
Tanto na questão social quanto na participação popular e nas obras, o
Governo Lula mostra a que veio.

Parabéns à Assembléia, ao Deputado Alencar da Silveira Júnior,
que foi o legítimo defensor dessa causa. Ganhamos todos, o
Governador e o Prefeito Fernando Pimentel, que participou com o
Governador de todas as discussões. Quando existe um Governo
democrático, sensível e comprometido com o social e com o País, as
coisas andam, e o Brasil muda.

O Deputado Rogério Correia - Reitero o que já foi dito pelos
Deputados Alencar e agora por Roberto Carvalho. Recebi uma ligação
da imprensa hoje, perguntando se a agenda do Presidente Lula era
política, pois a Oposição estava relacionando a vinda do Presidente
com as eleições deste ano. E claro que quando um Governo vai bem,
influencia eleitoralmente. Os atos de Governo sempre têm influência
política. Sabemos disso. Qualquer ato do Governador do Estado
também terá repercussão nas eleições.

Convidei todos os Deputados para acompanhar a visita do
Presidente Lula, que é uma visita oficial ao Estado. Ele chegará no
aeroporto e irá primeiro para o Palácio da Liberdade. Assinará com o
Governador do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte contratos
importantes para melhorias nos Aeroportos da Pampulha e Confins,
bem como os seus acessos, a Av. Antônio Carlos e Av. Cristiano
Machado, reivindicações antigas do povo de Belo Horizonte e de
Minas Gerais. Depois, também tem agenda oficial com a Prefeitura,
quando entregará a carteirinha de n° 50.000 do bolsa-família, um
projeto fundamental do Governo Federal. Será o maior projeto mundial
de divisão de renda, unificando os programas Bolsa-Escola e Vale-
Alimentação.

A seguir, no Restaurante Popular, jantará com o Governador.
Amanhã, estará em Betim, também oficialmente, quando reforçará o
lançamento do novo programa de incentivo à indústria. E um
programa oficial, em que o Governo do Estado e a Prefeitura, no caso
de Belo Horizonte e, depois, de Betim, estarão juntos com a
programação do Presidente.

Acho que falta o costume, em Minas, de ver o Presidente dar boas
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notícias. Com a briga do Presidente Fernando Henrique e do
Governador Itamar Franco, o Presidente ficou sem vir a Belo
Horizonte quase todo o seu mandato. Perdeu-se o costume de achar
que Presidente da República pode fazer boas coisas pelos municípios
e pelo Estado.

O que o Presidente Lula está fazendo é dever de um Presidente:
ajudar o Estado e sua Capital. Fico impressionado de ver a oposição
ao Governo Lula ficar insatisfeita pelo fato de o Presidente anunciar
obras importantes. Dizem que está visando à eleição. Isso não era
feito aqui antes, pois o Presidente Fernando Henrique não prezava em
nada Minas Gerais ou Belo Horizonte. Tinha um ódio visceral dos
mineiros por causa da sua briga com o Governador Itamar Franco.
Portanto, nada trazia de bom para cá.

O Presidente Lula está trazendo boas notícias e fará isso junto com
o Governador do Estado e com o Prefeito, coisa que o Presidente
Fernando Henrique devia ter feito no passado e não fez.

Fernando Henrique não vinha aqui e não podia vir, porque nada
tinha a anunciar, a não ser o seu ódio ao povo mineiro. Agora, o
Presidente Lula está fazendo o contrário. Então, fico surpreso em ver
que a imprensa e alguns Deputados estão reclamando da vinda do
Presidente Lula. Ontem mesmo um Deputado disse, em tom de
reclamação, que Lula está vindo aqui para inaugurar um restaurante
popular. Quem dera o ex-Presidente Fernando Henrique tivesse vindo
aqui, uma vez que fosse, anunciar a inauguração de um restaurante
popular ou a oferta de um prato de refeição para uma pessoa sequer.
Mas ele não vinha.

Assim, temos de dar as boas-vindas ao Presidente, que nos traz
boas notícias, e é isso, aliás, que o Governador Aécio Neves fará.
Aproveito para convidar todos a receber o Presidente às 1 5h3Omin, no
Palácio da Liberdade, e depois acompanhá-lo ao Palácio das Artes.
Quem dera o Presidente aqui viesse semanalmente, anunciar obras e
boas notícias para o povo de Belo Horizonte. Se viesse uma vez, já
estaria bom, para tirar o atraso...

O Deputado André acaba de me dizer que na semana que vem o
Presidente já estará no vale do Jequitinhonha, onde certamente será
bem recebido. Ainda bem que o Presidente Lula está trazendo boas
notícias para Minas Gerais, ao contrário do que a Oposição quer fazer
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no Congresso Nacional, promovendo a discórdia, a cizânia,
querendo parar o País e atrapalhar a retomada do crescimento
econômico. O Presidente, não; ele está trabalhando e certamente será
bem recebido. Vem nos trazer boas notícias, tirando o atraso das más
noticias que Fernando Henrique nos trouxe durante oito anos, quando
não podia sequer vir a Belo Horizonte, em função da briga que travava
com o então Governador Itamar Franco. Hoje o Governador Aécio
Neves é de um partido; o Presidente, de outro. Mas isso não fará com
que tenham uma relação de ódio que prejudique o povo mineiro. O
Presidente Lula tem juízo e amor a Minas Gerais, da mesma forma
que o Governador Aécio Neves. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos
da Decisão Normativa da Presidência n° 7, não há número regimental
para a votação de proposta de emenda à Constituição e de vetos, mas
há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 288/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
descreve ao Município de lbirité. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
rejeição do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.126/2003, do Deputado
Leonídio Bouças, que dispõe sobre a exploração econômica do
turismo nas regiões de represas e lagos artificiais localizados no
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de

Turismo opina pela aprovação do projeto com as Emendas n
o
s 1 e 2,

da Comissão de Justiça, e a Emenda n° 4, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda n° 3, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Justiça, e pela rejeição da
Emenda n° 4, da Comissão de Turismo. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos
1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda
n° 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n°
4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.126/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A

Comissão de Turismo.
Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.223/2003, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piracema o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do Projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.22412003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santana dos Montes o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 89/2003, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que prevê a realização da Semana de
Conservação Escolar no calendário da Secretaria da Educação e dá
outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno com a Emenda n° 1, que
apresenta. 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° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 89/2003 na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 235/2003, do Deputado
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

rs
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Ingaí o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 307/2003, do Deputado
Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinopólis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.127/2003, da
Deputada Marília Campos, que estabelece critérios para oferta e
aceitação de presentes por autoridades públicas e agentes políticos e
dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.127/2003

Estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por
autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A oferta e a aceitação de presentes por agentes políticos e

autoridades públicas ordenadoras de despesas, no âmbito dos três
Poderes do Estado, serão admitidas exclusivamente por ocasião de
atividades oficiais, eventos protocolares, solenidades especiais e
missões diplomáticas.

§ 1 1 - E vedada a aceitação de presente ofertado por pessoa,
empresa ou entidade que:

- esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertence a
autoridade;

rÀ
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II - tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em

decisão individual ou de caráter coletivo, que possa ser tomada pela
autoridade, em razão do cargo;

III - mantenha relação comercial com o órgão a que pertence a
autoridade;

IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto.
§ 20 - E permitida a aceitação de presentes:

- em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu
custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa
ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo anterior;

II - quando ofertados por autoridades estrangeiras ou brasileiras nos
casos protocolares ou em razão do exercício de funções diplomáticas,
no valor estimado máximo de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais),
exceto quando se tratar de obras de arte.

Art. 20 - Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata
de presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma
das seguintes providências, em razão da natureza do bem:

- tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico,
encaminhá-lo ao acervo do lEPRA-MO, para que este lhe dê o destino
legal adequado;

II - nos demais casos, promover a sua doação ao Fundo da Infância
e Adolescência ou ao Fundo Estadual de Assistência Social.

Art. 30 - Não caracteriza presente, para os fins desta lei:
- prêmio, em dinheiro ou bens, concedido à autoridade por entidade

acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento a sua
contribuição de caráter intelectual;

II - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a
trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural;

III - bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou
técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse
em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo
que ocupa.,

Art. 40 - E permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos os
que, cumulativamente:

- não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de
qualquer natureza a titulo de cortesia, propaganda, divulgação
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habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de
caráter histórico ou cultural, e desde que não ultrapassem o valor
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

II - não sejam distribuídos em peridiocidade inferior a doze meses;
III - sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar

exclusivamente uma determinada autoridade.
§ 1 1 - Caso o valor do brinde ultrapasse R$120,00 (cento e vinte

reais), será ele tratado como presente, sujeitando-se aos limites desta
lei.

§ 20 - Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até
R$120,00 (cento e vinte reais), a autoridade determinará sua
avaliação junto ao comércio, podendo ainda, se julgar conveniente;
dar-lhe desde logo o tratamento de presente.

Art. 50 - A oferta de presentes e brindes só será permitida se houver
dotação orçamentária consignada específica para esse fim, em
programa apropriado vinculado à unidade orçamentária ou órgão que
o ofertante representa, sujeitando-se aos valores estabelecidos nesta
lei.

Art. 60 - O Poder Executivo publicará anualmente a relação dos
presentes recebidos e ofertados pela administração pública, seus
valores e, no caso dos recebidos, a que órgãos foram destinados.

Parágrafo único - A incorporação de presentes ao patrimônio
histórico/cultural e artístico, assim como a sua doação a fundo público,
constará de registro específico, para fins de controle.

Art. 70 - Regulamento do Poder Executivo poderá prever atualização
dos valores referidos nesta lei.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 2004.
Marília Campos
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto
substitutivo da Deputada Marília Campos, que recebeu o n° 1; e que,
nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o
projeto com o substitutivo à Comissão de Administração Pública para
parecer.

Encerramento

rs
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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. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às 10h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Marília Campos (substituindo
esta ao Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
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 tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues em que solicita seja convocado o Cel. PM
Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-Geral da Polícia Militar,
para, em audiência pública, prestar esclarecimentos sobre denúncias
de desvio de conduta e prática de atos de corrupção cometidos por
policiais militares especialmente nos Municípios de Itabira, Brasília de
Minas e Betim, bem como sobre o ato de transferência, de Unaí para
Uberlândia, da Sargento Angela Santana Alves Maia. Solicita, ainda,
seja convidado para esta reunião o Deputado Federal Cabo Júlio.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Zé Maia - Leonardo Moreira.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

rs
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.061/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°

1.061/2003 visa a alterar a Lei n° 12.645, de 17/10/97, que dispõe
sobre instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do
sistema de abastecimento de água.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/9/2003, a proposição foi
anexada ao Projeto de Lei n°207/2003, com fulcro no § 2° do art. 173
do Regimento Interno. Em virtude da retirada de tramitação daquele
projeto, a proposição em exame passou a tramitar, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 12, tendo sido distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.645, de 17/10/97, estabelece, em seu art. 1°, que "a

empresa concessionária de serviço de abastecimento de água no
âmbito do Estado instalará, por solicitação do consumidor,
equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o
hidrômetro de seu imóvel". Estabelece, ainda, que as despesas
decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento correrão a
expensas do consumidor.

O projeto em exame propõe que o custo de tal serviço seja de
responsabilidade da empresa concessionária, que deverá transferir
para as tarifas as despesas decorrentes da obrigação constante na lei.
Por conseguinte, impõe a elevação dos valores das tarifas do serviço
de abastecimento de água.

Para verificar se lei estadual pode instituir medida que irá repercutir
nas tarifas desse serviço, é preciso, inicialmente, averiguar qual ente
federativo é responsável pelo abastecimento de água. Até que a
matéria seja regulamentada pelo Congresso Nacional, prevalece o
entendimento de que o município dispõe da titularidade desse serviço,
com fulcro no art. 30, V, da Constituição da República.

Esse é o entendimento que prevalece na doutrina. Entre os juristas
que se dedicaram ao tema, Luís Roberto Barroso ("Saneamento
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básico: competências constitucionais da União, Estados e
Municípios". "Revista de Informação Legislativa": Brasília, a. 38, n°
153, janeiro/março 2002) e Diogo de Figueiredo Moreira Neto ("Poder
concedente para o abastecimento da água". "In": "Mutações de Direito
Administrativo": Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 237) defendem o
município como titular do serviço de saneamento básico.

A praxe administrativa também confirma esse entendimento. Em
Minas Gerais, por exemplo, a maioria dos municípios celebra contrato
de concessão de serviço público a ser prestado pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG. Aliás, a Lei n° 11.720,
de 28112/94, em seu art. 30 , estabelece como princípio da política
estadual de saneamento básico a "autonomia do município quanto à
organização e à prestação de serviços de saneamento básico, nos
termos do art. 30, V, da Constituição Federal.".

Sendo o município o poder concedente, compete a ele regulamentar
a prestação do serviço público, bem como alterar o valor da tarifa, nos
termos do art. 29 da Lei Federal n°8.987, de 1995, "in verbis":

"Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
- regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a

sua prestação;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma

desta lei, das pertinentes e do contrato
Ora, a concessionária, no que tange ao valor das tarifas, está

limitada ao disposto no contrato, não podendo ampliar o serviço que
oferece, com a oferta do mencionado equipamento, incorporando na
tarifa o seu custo.

Vale reconhecer que, no dia 19/2/2004, o Governador do Estado
editou o Decreto n° 43.753, que regulamenta a prestação de serviços
públicos de água e de esgoto prestados pela COPASA-MG e
estabelece normas gerais de tarifação. Torna-se necessário
esclarecer que esse decreto não é hierarquicamente superior aos
contratos de concessão, antes pelo contrário. A regulamentação
estadual de serviços em que empresa da administração indireta do
Estado é concessionária pode detalhar aspectos que não se
encontram previstos nos contratos ou colocar condições para que a
COPASA-MG assuma novas concessões ou renove os contratos em
vigor.

rÁl-
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Por essa razão, não vislumbramos a possibilidade de aprovação

da proposição em exame.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.061/2003.

Sala das Comissões, 18 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara (voto contrário).
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 223/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 223/2003, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n° 13.188, de
20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 223/2003
Acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n o 13.188, de 20 de janeiro

de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido dos seguintes § 1° e 20:
"Art.3°—( ... )
§ 1° - Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e

213 a 220 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que
contém o Código Penal, os exames médicos periciais que se fizerem
necessários serão realizados em hospital público ou hospital particular
conveniado com o poder público, onde a vítima terá direito a
assistência médica e psicológica.

§ 2° - O poder público oferecerá à vítima dos crimes a que se refere
o § 1° deste artigo transporte especial descaracterizado, nos trechos
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que vão da delegacia policial ao hospital e do hospital à delegacia
ou a outro local indicado pela vítima.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 935/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 935/2003, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com José Piau de Souza
Filho os imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 935/2003
Autoriza o Poder Executivo a permutar com José Piau de Souza

Filho os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com José

Piau de Souza Filho os imóveis de propriedade do Estado constituídos
pelos lotes 1 a 18 da quadra 1413 e 1 a 7 e 14 a 17 da quadra 1313 do
Bairro Céu Azul, no Município de Patos de Minas, com área total de
13.760M2 (treze mil setecentos e sessenta metros quadrados),
registrados sob o n° 11.483, a 1 Is. 94 do livro 2AR, no Cartório de
Registro de Imóveis José Jorge Gomes de Almeida, por uma casa
situada no Parque do Mocambo, na Rua das Acácias, n° 416, no
Bairro Jardim Paraíso, naquele Município, com 357,10m 2 (trezentos e
cinqüenta e sete vírgula dez metros quadrados) de área construída,
num lote de 594m 2 (quinhentos e noventa e quatro metros quadrados),
de propriedade de José Piau de Souza Filho, registrada sob o n°
25.426, a fls. 180 do livro 2AAAU, no Cartório do 2 0 Ofício de Notas
Canuto Latalisa França.

§ 1° - A casa objeto da permuta de que trata este artigo destina-se à
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instalação da 1 O Cia. da Polícia Militar Florestal.

§ 20 - A permuta prevista neste artigo será efetuada sem torna para
o particular.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.675/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Administração Pública, por meio da proposição em
exame, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sela enviado
ofício ao Presidente da COMIO, Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho,
solicitando informações sobre o estágio atual do processo de licitação
para uso e comercialização das fontes de águas minerais das
Estâncias Hidrominerais de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari,
cujos direitos minerários são de titularidade daquela empresa, sob
controle acionário do Estado de Minas Gerais.

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 30/10/2003, a matéria
vem à Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A atual situação das estâncias hidrominerais do Alto Paranaíba e Sul

de Minas tem causado profunda preocupação às populações e às
autoridades dos Municípios de Araxá, Cambuquira, Caxambu e
Lambari. Ao final do Governo passado, essas estâncias foram postas
em regime de licitação para uso e explotação dos parques e das
instalações de engarrafamento de águas minerais, com vistas a sua
comercialização; entretanto, essa iniciativa não prosperou, em
decorrência de várias condicionantes contidas no edital publicado, que
motivaram duras contestações por parte de organizações não
governamentais da região do Circuito das Aguas e também do
Ministério Público. Dessa forma, o processo de licitação foi
interrompido sob a alegação da necessidade de serem superados os
obstáculos argüidos para, posteriormente, permitir-se a sua
continuação.
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O cancelamento da licitação foi uma decisão do Governador

Itamar Franco, tomada em data muito próxima do encerramento de
seu mandato. Não obstante o acerto da decisão governamental, isso
provocou um ambiente de instabilidade nos investimentos em
atividades relacionadas com as estâncias, pois há uma situação de
vácuo legal em relação à concessionária e ao sistema de exploração
vigente.

E importante ressaltar que as estâncias em tela têm fama
internacional pela excelência e pela qualidade ímpar de suas águas
minerais, reconhecidas até mesmo por suas propriedades medicinais,
como também por estarem localizadas em região de grande beleza
cênica e de clima ameno e propício ao repouso dos freqüentadores.
Infelizmente, tais atributos não são suficientes para manter as
estâncias em pleno funcionamento. Para tanto, é imperativa a
aplicação de recursos financeiros, das mais variadas fontes, nas infra-
estruturas regional e local, para o bom atendimento dos usuários. Em
outras palavras, é preciso dirimir as dúvidas em relação à orientação
que o atual Governo pretende dar à exploração dás estâncias
hidrominerais sob concessão da COMIG; urge, portanto, que se
informe às organizações não governamentais, às autoridades locais e
aos investidores as ações que se pretende adotar para a retomada do
desenvolvimento do Circuito das Aguas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.675/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.774/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria dos Deputados Maria Tereza Lara e Ivair Nogueira, a

proposição em tela requer ao Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais seja encaminhado ofício ao Diretor do Centro de
Remanejamento de Presos - CERESP -, na cidade de Betim, e ao
Delegado Seccional no mesmo município, solicitando-lhes

URJ
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informações acerca dos assassinatos de adolescentes ocorridos
nesse estabelecimento prisional, especialmente no que se refere à
morte dos adolescentes Elias Francisco Rodrigues, de 13 anos, e
Alessandro.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo solicitar informações ao

Diretor do CERESP de Betim e ao Delegado Seccional na mesma
cidade sobre o assassinato de adolescentes nesse estabelecimento
prisional.

Na Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA -, as crianças e adolescentes são definidos como
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam
proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do
Estado. O mesmo Estatuto as define, ainda, como sujeitos de direitos
e, para sua proteção, estabelece uma política de atendimento que
inclui três tipos de medidas: as medidas protetivas, destinadas a
crianças e adolescentes em situação de risco; as medidas
socioeducativas, destinadas aos adolescentes a quem seja atribuído o
cometimento de ato infracional; e as medidas pertinentes aos pais e
responsáveis.

O ECA prevê a aplicação de seis medidas socioeducativas, de
acordo com a gravidade do ato e a situação de reincidência, que
podem ser combinadas com medidas protetivas. São elas:
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em
estabelecimento educacional.

Conforme o art. 123 do ECA, a internação deverá ser cumprida em
entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, respeitada rigorosa separação por critérios de
idade, compleição física e gravidade da infração. E, ainda, que
durante o período de internação, inclusive provisória, serão
obrigatórias atividades pedagógicas. O art. 125 do mesmo Estatuto
determina que é dever do Estado zelar pela integridade física e mental
dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de
contenção e segurança.

A manutenção de adolescentes internos em um Centro de
Remanejamento de Presos - CERESP -, destinado à manutenção de

rÁ
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adultos que aguardam julgamento ou vaga em penitenciárias,
afronta os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e seus
dispositivos, fundamentalmente a imputabilidade dos menores de 18
anos e a determinação de internação em estabelecimento específico,
com oferta de atividades pedagógicas. A ocorrência de morte de
adolescentes internos em um estabelecimento penal agrava ainda
mais esse desrespeito.

E fundamental, portanto, que os responsáveis pelo CERESP de
Betim forneçam informações sobre as razões que levaram à
manutenção de adolescentes nesse estabelecimento prisional e o que
motivou suas mortes, a fim de que esta Casa Legislativa possa
exercer, com a qualidade que lhe é requerida, sua função de fiscalizar
e controlar os atos do Poder Executivo, conforme o art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado.

A proposição em análise, além de meritória, encontra amparo no
disposto no art. 54, § 30, da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.774/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - RêmoIo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.02012003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

a proposição em tela requer ao Presidente desta Casa que solicite à
COPASA-MG o envio a esta Casa de todos os dados disponíveis
acerca de procedimentos investigatórios ou inquéritos civis em
andamento instalados pelo Ministério Público Estadual, sobre
apurações de eventuais irregularidades cometidas pela empresa.

Publicada no dia 4/12/2003, vem a matéria à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do requerimento em tela é obter informações acerca de

inquéritos civis e processos investigatórios instalados pelo Ministério
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Público Estadual para apuração de eventuais irregularidades
cometidas na empresa. Tal interesse surgiu a partir de discussões na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca de uma
ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade
administrativa e ressarcimento de dano causado ao Erário, proposta
pela Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio
Público, contra o Presidente da COPASA-MG, Sr. Mauro Ricardo
Machado Costa, e seu Diretor Financeiro, Administrativo e de
Relações com Investidores. As acusações são de malversação do
dinheiro público por parte dos réus.

Por esse motivo, a Comissão entendeu ser importante conhecer
todas as acusações e o andamento de todos os processos
investigatórios dessa natureza contra a empresa.

A Assembléia Legislativa, titular do controle externo do Estado e das
entidades da administração indireta, tem, além da função legiferante,
a de fiscalizar os atos da administração pública, que é levada a termo
pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido de
informações dirigido às autoridades e às empresas estaduais. Dessa
forma, a proposição em análise está em perfeita consonância com o
art. 54, § 3 0 , da Constituição do Estado, que, em seu art. 54, § 30,
confere à Mesa da Assembléia, entre outras, a atribuição de
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta. Cumpre salientar que a recusa, o não-
atendimento, no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A Procuradoria-Geral de Justiça é o órgão que propõe as ações que
se pretende conhecer. Desta forma, apresentamos o Substitutivo n° 1,
para corrigir o destino do ofício requerido.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.020/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo
a requerimento do Deputado Jayro Lessa, aprovado na reunião do dia
27/11/2003, requer a V.Exa. que encaminhe ofício ao Procurador-
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Geral de Justiça, Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, solicitando o
envio a esta Casa de todas as informações disponíveis no Ministério
Público Estadual acerca de procedimentos investigatórios ou
inquéritos civis em andamento contra a COPASA-MG -, que tenham
como objetivo a apuração de eventuais irregularidades administrativo-
financeiras praticadas na empresa.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.033/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, tendo em vista

requerimento do Presidente, da Deputada Maria Olívia e dos
Deputados Laudelino Augusto e Dalmo Ribeiro Silva, requer à
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG -, solicitando informações sobre os programas de
recuperação da precária malha viária do Estado, grande empecilho ao
sucesso do Programa Estrada Real.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia, para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no seu art. 54, 30, confere a este

parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. A recusa ou o não-
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, reorganiza a estrutura administrativa do
DER-MG, dispõe sobre a sua estrutura orgânica e fixa as
competências dessa autarquia. Segundo os incisos III, IV e V do art.
30 desse diploma legal, são, entre outras, as seguintes as atribuições
do DER-MG: - executar direta e indiretamente os serviços de projeto,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição; - manter
as condições de operação, com segurança e conforto, das estradas
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de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade; - manter a
conservação das estradas de rodagem estaduais.

A malha rodoviária no Estado, a exemplo da situação geral no Brasil,
veio se degradando nos últimos anos, apresentando hoje níveis
elevados de deterioração dos pavimentos, devido primordialmente à
carência crescente de investimentos em manutenção, especialmente
nas rodovias federais. Desse modo, as condições de nossa malha
viária se tornam empecilho para o desenvolvimento do turismo em
nosso Estado, especialmente para o sucesso do Programa Estrada
Real.

A Lei n° 13.173, de 1999, dispõe sobre o Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real, que
compreende um dos mais importantes conjuntos da arquitetura
colonial, patrimônio histórico do povo brasileiro. O objetivo desse
Programa é aumentar o fluxo de turismo, elevar a oferta de emprego
e, conseqüentemente, aumentar a arrecadação dos 162 municípios
que se situam ao longo da Estrada Real.

Conforme notícia veiculada pela imprensa, a expectativa do Governo
Estadual é que a Estrada Real atraia, ainda neste ano, cerca de 1
milhão de visitantes.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.033/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.096/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o requerimento em tela solicita ao Presidente desta Casa o envio, por
parte da COMIG, da cópia do contrato feito com a ltaú Corretora para
representá-la junto à BOVESPA na venda de suas ações pertencentes
à CODEVASF.

Publicada no dia 12/12/2003, vem a matéria à Mesa da Assembléia,
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é o esclarecimento sobre possíveis

irregularidades na venda de ações integrantes do capital social da
Companhia Mineradora de Minas - COMIG -, feita pelo Estado através
da ltaú Corretora, para a empresa Solaris, com sede nas Bahamas.
Tal fato foi motivo para uma reunião extraordinária da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária ocorrida no dia 4/12/2003,
para tentar apurar a veracidade dos fatos, na qual se decidiu pela
aprovação do requerimento em análise.

As denúncias são que, em 4/12/2001, no Governo Itamar Franco,
foram vendidos cerca de 2% de ações da COMIG, num leilão feito
pelo BNDES na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA -, pelo
valor de avaliação de R$1.700.000,00, sendo 10% em moeda corrente
e o resto em moedas "podres", ou seja, títulos. Efetivamente, a
empresa compradora, Solaris, desembolsou A$ 80.000,00 e, após três
meses, recebeu dividendos no valor de R$ 2.000.000,00. Tais
informações foram prestadas naquela reunião pelo Presidente em
exercício da COMIG, Sr. Oswaldo Borges da Costa. Ele também disse
que a investigação do caso cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de
Contas e a esta Casa.

O Promotor presente à reunião disse que houve falhas de
informação por parte da ltaú Corretora e da COMIG, ao colocarem
uma pessoa desconhecedora do mercado de capitais para fazer a
operação. Ele também levantou a hipótese de informação privilegiada
na operação por parte da Solaris. Tais hipóteses, em nosso
entendimento, são suficientes para que esta Casa aprofunde as
investigações do caso.

A Assembléia Legislativa, titular do controle externo do Estado e das
entidades da administração indireta, tem, além da função legiferante,
a de fiscalizar os atos da administração pública, que é levada a termo
pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido de
informações por escrito dirigido às autoridades estaduais. Dessa
forma, a proposição em análise está em perfeita consonância com o
art. 54, § 30, da Constituição do Estado, que, em seu art. 54, § 30,
confere à Mesa da Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
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Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.096/2003.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.102/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por meio da

proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Presidente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, solicitando informações sobre a situação de
27 loteamentos situados nas proximidades da lagoa de Vargem das
Flores, no Município de Contagem, os quais, conforme denúncias
recebidas pela Comissão durante audiência pública realizada em
27/11/2003, na cidade de Contagem, são clandestinos e
comprometem a qualidade da água daquele importante manancial.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/1212003, a matéria vem à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A lagoa de Vargem das Flores situa-se nos Municípios de Contagem

e de Betim, tem 520ha de área alagada e constitui-se em um
importante reservatório, responsável pelo abastecimento de água de
15% da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. A bacia
hidrográfica contribuinte a essa lagoa atinge 121 km 2 de área, dos
quais 105km2 estão em Contagem e 16 km 2 em Betim.

Tendo em vista a necessidade de preservar essa fonte de
abastecimento de água, estratégica para o desenvolvimento da
RMBH, o Poder Executivo editou o Decreto n° 20.793, de 1980, que
define como de interesse especial para proteção de mananciais os
terrenos situados na bacia hidrográfica do reservatório de Vargem da
Flores. Por sua vez, com o mesmo propósito, os Municípios de
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Contagem e de Betim também aprovaram leis que dispõem sobre o
ordenamento e o controle do parcelamento, do uso e da ocupação do
solo dentro dessa bacia.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais recebeu
documentação contendo denúncias sobre a existência de 27
loteamentos clandestinos no Município de Contagem, dentro da bacia
de Vargem das Flores, os quais, além de estarem em desacordo com
as normas legais, vêm causando sérios impactos ambientais.

Essas denúncias precisam ser devidamente esclarecidas e, com
esse objetivo, esta solicitação de informações à FEAM - órgão do
Estado responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental de
loteamentos - é oportuna e merece a nossa aprovação.

Contudo, entendemos que a proposição merece um pequeno
reparo, pois não menciona os anexos que também deverão ser
encaminhados à FEAM. Com esse intuito, apresentamos a Emenda n°
1 ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.102/2003, com a Emenda n°1 a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Acrescente-se ao final do requerimento o seguinte parágrafo:
"Solicito, ainda, que a seguinte documentação, a este anexada,

também seja encaminhada à FEAM:
1 - Carta-denúncia subscrita pelo Movimento de Defesa de Vargem

das Flores;
2 - Quadro de controle da situação dos lotes clandestinos;
3 - Mapa de localização de loteamentos clandestinos no Município

de Contagem.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.115/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por

meio da proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia
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Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, solicitando-lhe enviar a esta
Casa cópia do contrato firmado para a execução de obras no Parque
da Gameleira - EXPOMINAS.

Publicada no "Diário do Legislativa" de 18/1212003, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", c/c O art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa tem, além da função legiferante, a de

fiscalizar e controlar os atos da administração pública, a qual é levada
a termo pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o
pedido de informações por escrito dirigido às autoridades estaduais.
Dessa forma, a proposição em análise está em perfeita consonância
com a Constituição do Estado, que, em seu art. 54, § 3 0, confere à
Mesa da Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta.
Observa-se, também, que o poder-dever de fiscalização e controle do
Poder Legislativo sobre as entidades que compõem a administração
direta e indireta do Estado está claramente expresso no "caput" do art.
74 da Carta mineira, "in verbis":

"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade".

O contrato administrativo é o ajuste que a administração pública,
agindo como tal, firma com particular ou outras entidades públicas
para a consecução de objetivos de interesse coletivo, nas condições
estabelecidas por ela mesma. A administração indireta também pode
celebrar tais instrumentos com peculiaridades administrativas que a
sujeitam aos preceitos do direito público, cumprindo-se a exigência de
prévia licitação, só dispensável nos casos previstos em lei.

A COMIG, órgão ao qual é dirigida a solicitação, é uma sociedade
de economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais - 97,01%
do capital total -, com participação minoritária da Solaris Company
Limited e da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia -
CBMM. Observa-se, entretanto, que a empresa teve a denominação
social alterada para Companhia de Desenvolvimento Econômico de
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Minas Gerais - CODEMIG -, nos termos da Lei n° 14.892, de
17/12/2003, incorporando a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI -, a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e
os ativos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de
Minas Gerais - CODEURB -, em liquidação. Nesse sentido, com a
finalidade de corrigir tal equívoco, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Entendemos que a intenção do autor é aumentar a transparência,
permitindo o pleno controle da administração. Cabe salientar que,
mesmo relativamente às sociedades de economia mista, entidades
regidas pelo direito privado, não se discute o cabimento do controle
externo em face da prescrição constitucional, porque também se
sujeitam aos princípios que regem a administração pública e aos
diversos tipos de controle a que ela se conforma.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.115/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
atendendo a requerimento do Deputado Adalclever Lopes, aprovado
em 9/1212003, requer a V.Exa, nos termos regimentais, seja enviado
ofício ao Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG -, solicitando cópia integral
do contrato firmado para a execução de obras no Parque da
Gameleira - EXPOMINAS -, nesta Capital.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.116/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício
ao Subsecretário de Estado da Administração Penitenciária da
Secretaria de Estado da Defesa Social, solicitando-lhe informações
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acerca das revistas a pessoas em visita aos detentos da
Penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora, e aos alimentos a eles
destinados, especificando os dispositivos legais que regulam tais
procedimentos.

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, entre

outras atribuições, compete às Comissões:
"Art. 100- ...........................................................
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais".

A proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Subsecretário de
Estado da Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de
Defesa Social informações referentes aos procedimentos adotados na
revista a pessoas que visitam os detentos da Penitenciária de
Linhares, em Juiz de Fora, tendo em vista denúncias de
constrangimentos ocorridos nessa situação.

Reportando-nos à Resolução n° 1, de 271312000, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, verificamos que a revista
a pessoas que visitam os detentos será efetuada em observância a
procedimentos específicos, a fim de coibir excessos no controle do
ingresso de cidadãos livres nos estabelecimentos penais.

Conforme dispõe o art. 50 da citada resolução, a revista íntima só
será efetuada em caráter excepcional, ou seja, quando houver
fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou
substância proibidos em lei ou que venham a pôr em risco a
segurança do estabelecimento. Ainda nesse sentido, o art. 6 0 dispõe
que a revista íntima deverá preservar a honra e a dignidade do
revistando e será efetuada em local reservado.

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 102, V, "a", do
Regimento Interno, entendemos que a Comissão de Direitos Humanos
deve oferecer sua colaboração para coibir atos que possam ferir os
direitos fundamentais do cidadão.

Convém ressaltar que sugerimos a apresentação do Substitutivo n°
1, a fim de dar maior clareza às informações requeridas.

Conclusão

rÀ



959
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

n°2.116/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer, nos termos regimentais,
seja encaminhado ofício ao Subsecretário de Estado da Administração
Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social, solicitando-
lhe que informe a esta Casa a circunstância em que é efetuada a
revista íntima a pessoas que visitam os detentos da Penitenciária de
Linhares, em Juiz de Fora, e se essa inspeção é efetuada em local
reservado e por profissional habilitado; quais os critérios utilizados
para a permissão da visita íntima aos presos; como é a recepção de
alimentos a eles destinados e quais os dispositivos legais que regulam
tais procedimentos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.132/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em análise requer

à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, solicitando
informações sobre o resultado do processo de licenciamento
ambiental para implantação do Distrito Industrial de Santos Dumont,
localizado no Bairro Antônio Afonso, nesse município.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia
Legislativa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Sistema Estadual de Meio Ambiente é gerenciado a partir da

atuação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, integrada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente -
COPAM -, colegiado normatizador deliberativo, e pelos três órgãos
seccionais de apoio: a FEAM, o Instituto Estadual de Florestas - IEF -
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e o Instituto de Gestão das Aguas - IGAM.

A FEAM compete assessorar tecnicamente o Conselho e executar
as ações de controle e fiscalização de atividade efetiva ou
potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente; dela
depende, obrigatoriamente, o licenciamento ambiental. Por meio
desse instituto são estabelecidas diretrizes para minimização de
impactos negativos e para conformação dos empreendimentos às
exigências da legislação ambiental.

O pedido de informação em pauta está, portanto, corretamente
encaminhado, pois compete à FEAM instruir e proceder à análise do
processo de licenciamento ambiental, o qual é constituído por três
diferentes etapas, sujeitas à deliberação do COPAM: licença prévia
(LP), licença de instalação (LI) e licença de operação (LO). No rol das
atividades a serem licenciadas encontra-se a implantação de distritos
industriais.

Sugerimos, por oportuno, uma pequena alteração na redação do
requerimento em exame com a finalidade de melhor adequá-lo ao
pedido da informação desejada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.132/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja enviado ofício ao Presidente da Fundação Estadual
de Meio Ambiente - FEAM - , solicitando informação sobre a
existência naquela instituição de processo de licenciamento ambiental
e sobre as etapas já concretizadas nesse processo para implantação
do Distrito Industrial de Santos Dumont, localizado no Bairro Antônio
Afonso, nesse município.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.166/2004
Mesa da Assembléia

rÂ



961
Relatório

A Comissão de Saúde, por meio da proposição em análise, requer à
Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário Estadual de Saúde, solicitando informações sobre as ações
da Secretaria em relação à leishmaniose visceral.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62,
XXXI, da Constituição Estadual.

O requerimento foi motivado pelo aumento da incidência da
leishmaniose visceral na Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH -, onde 17 municípios já registraram a doença entre 1989 e
2000.

Essa enfermidade caracteriza-se por apresentar o cão como o
principal reservatório urbano, transmitindo-se, a partir dele, ao
homem. Seu aparecimento pode ser atribuído à falta de ações de
saúde pública e à urbanização desenfreada dos centros urbanos, que
permanecem sem infra-estrutura de saneamento.

A leishmaniose visceral já foi notificada em 18 Estados brasileiros,
com maior incidência no Nordeste (42%), seguido pelas Regiões
Sudeste (4%), Norte (3%) e Centro-Oeste (1%). Na América Latina,
90% dos casos da mencionada doença ocorreram no Brasil, onde se
tem verificado sua expansão.

A enfermidade manifestou-se na população humana do Estado a
partir de 1994 e levou a óbito duas crianças. No ano seguinte, a
epidemia canina se alastrou pela cidade. Em 1995, observou-se
redução do número de casos humanos (45 casos), porém com 4
óbitos. Em 1999, a doença em questão foi notificada em 47 municípios
mineiros. Dos 34 municípios da RMBH, aproximadamente 40% já
notificaram a ocorrência de leishmaniose visceral. Evidencia-se, dessa
forma, rápida e extensa distribuição da enfermidade na RMBH.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°
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2.166/2004.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.167/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio

da proposição em análise, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Saúde
solicitando informações sobre as mudanças implementadas na
Diretoria de Ações Descentralizadas de Saúde de Belo Horizonte -
DADS-BH - pela sua atual diretora, Sra. Ninon de Miranda Fortes,
referentes aos critérios de substituição dos servidores, bem como
informações acerca das relações entre a diretora e os servidores da
DADS-BH.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, vem agora a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "c", c/c o ad. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
administração pública e é amparado constitucionalmente pelo art. 62,
XXXI, da Carta mineira.

O requerimento foi motivado pelas denúncias de servidores
estaduais, encaminhadas à Deputada Marília Campos, referentes à
atual política de recursos humanos implementada na DADS-BH pela
atual diretora, Sra. Ninon de Miranda Fortes.

Entre os fatos relatados destacam-se os seguintes: acumulações
indevidas de cargos por alguns servidores; mudanças nos quadros de
pessoal não fundamentadas em critérios técnicos; autoritarismo na
gestão e perseguições aos funcionários.

Segundo o item 6 do documento do Conselho Nacional de Saúde,
intitulado "Princípios e diretrizes para a norma operacional básica de
recursos humanos para o SUS", de novembro de 1998, a gestão do
trabalho do SUS deverá ser sempre pactuada, antes da sua
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execução, entre gestores, trabalhadores e usuários do respectivo
sistema de saúde. O referido documento recomenda ainda que as
decisões referentes à política de gestão do trabalho sejam discutidas
também nas instâncias de controle social, tais como as Conferências
e os Conselhos de Saúde.

Cabe lembrar que as dificuldades na administração dos recursos
humanos normalmente têm impacto negativo na qualidade e no
acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, razão pela qual
consideramos que a denúncia em questão merece análise desta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.167/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rémolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.282/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por intermédio da proposição em

tela, requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas
ao Presidente da Fundação Ezequiel Dias - FUNED - as informações
mencionadas a seguir relacionadas com o órgão de que é titular: as
principais políticas públicas de ampliação do acesso a medicamentos
ali implementadas; a produção total de medicamentos nos anos de
2000 a 2003; o montante do orçamento realizado nos anos de 2000 a
2003; o défict de produção em face da demanda; o percentual suprido
das demandas da administração pública do Estado; as principais
políticas de formação de capital humano e modernização tecnológica;
a existência de programas ou produção específica de medicamentos
destinados a doentes renais crônicos e a diabéticos.

Após sua publicação em 2/2/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Ezequiel Dias, vinculada à Secretaria de Estado de
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Saúde, é entidade de direito público, dotada de autonomia
administrativa e financeira, prazo de duração indeterminado, sem fins
lucrativos, com sede e foro nesta Capital, conforme dispõe o art. 20 do
Decreto n° 43.580, de 11/9/2003, que aprova o seu estatuto e
identifica e codifica cargos de provimento em comissão do seu quadro
pessoal.

Além de ter por finalidade a realização de pesquisas de
desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública,
pesquisar e produzir medicamentos, bem como realizar análises
laboratoriais no campo dos agravos à saúde coletiva, em consonância
com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de saúde,
compete-lhe extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar,
fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar e
comercializar produto biológicos, profiláticos, insumos, medicamentos
e congêneres necessários às atividades de órgãos e entidades
públicas e privadas, o que condiz com as informações formuladas na
proposição ora examinada.

Para a realização de suas atividades, constituem receitas da
FUNED, entre outras, dotações orçamentárias no orçamento do
Estado, recursos de convênios firmados diretamente com a União,
Estado e municípios ou por meio dos seus órgãos, valores resultantes
de prestação de serviços ou da comercialização de seus produtos,
produto de operação de crédito interna ou externa para financiamento
de suas ações e atividades.

Constatamos que toda a sua receita é empregada na manutenção,
na consecução e no desenvolvimento de sua finalidade, conforme
disciplina o art. 21 do Decreto n° 43.580, de 2003.

Conhecidas as suas atividades, sujeitas ao controle externo desta
Casa, o Deputado signatário da proposição, de posse dos dados
solicitados, poderá avaliar o seu desempenho em relação às
demandas do Estado, no âmbito da saúde pública, dentro das
prerrogativas impostas a ela por força da legislação vigente,
particularmente o Decreto n° 43.580.

Por tais razões consideramos o envio das informações solicitadas a
esta Casa conveniente e oportuno.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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2.282/2004.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 23/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
217/2004 - Ofícios - Questões de ordem - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.460
a 1.465/2004 - Requerimentos n os 2.532 a 2.544/2003 -
Requerimentos das Comissões de Transporte, de Meio Ambiente e de
Segurança Pública, das Deputadas Ana Maria Resende (2) e Marília
Campos (2) e dos Deputados Adalclever Lopes (2), Laudelino
Augusto, José Henrique e outros, Paulo Piau e outros, Gilberto
Abramo (2), Fahim Sawan (6), Paulo Piau (6), Carlos Pimenta (18) e
Ricardo Duarte (2) - Comunicações: Comunicações dás Comissões de
Administração Pública, de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira,
de Segurança Pública (2), de Transporte (2), de Turismo (2), de
Assuntos Municipais (2), do Trabalho, de Meio Ambiente, de Direitos
Humanos, de Educação e de Participação Popular, dos Deputados
Elmiro Nascimento e Paulo Piau e da Deputada Maria Olívia -
Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Mauro Lobo e Alberto Bejani - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Registro de presença - Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 7012004
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos das Deputadas Ana Maria
Resende e Marília Campos, dos Deputados Fahim Sawan (6), Gilberto
Abramo, Laudelino Augusto, José Henrique e outros, Paulo Piau e
outros, Adalclever Lopes, Paulo Piau (3), Carlos Pimenta (18), Gilberto
Abramo, Paulo Piau, Ricardo Duarte (2) e da Deputada Ana Maria
Resende; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 223 e 935/2003;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
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Comissões de Meio Ambiente, de Transporte e de Segurança
Pública, dos Deputados Adalciever Lopes e Paulo Piau (2) e da
Deputada Marília Campos; aprovação - Questão de ordem;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos; Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As i4hiimin, 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.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado George Hilton, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-

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

Correspondência
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°217/2004

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS solicitando a realização de audiência
pública sobre as OSCIPs. (- A Comissão de Participação Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas (4), prestando informações relativas aos Requerimentos n°5
1.384/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 2.142/2003, da
Comissão de Transporte; 1.833/2003, da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, e 2.042/2003, do Deputado Gil Pereira.

Do Sr. Sebastião de Faria Gomes, Presidente da Câmara Municipal
de Carmo do Cajuru, encaminhando ata de reunião dessa Casa em
que foi denunciada a violação do gabinete do Vice-Prefeito do
município.

Do Sr. Genir Carneiro da Rocha, Presidente da Câmara Municipal
de Muriaé, encaminhando a Representação n° 1.435/2004, da
Vereadora Zélia Couri.

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros para a
Secretaria da Educação. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Karam, da Superintendência de Segurança e
Movimentação Penitenciária da Secretaria de Defesa Social,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.439/2003, do
Deputado João Bittar. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.439/2003.)

Do Sr. João Leite da Silva Neto, Presidente do Conselho
Deliberativo do Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência
a Vitimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA-MG -, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.04312003, da Comissão
de Segurança Pública.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei essa

questão de ordem para comunicar aos nobres companheiros desta
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Casa a nota que eu e o Deputado Federal Cabo Júlio acabamos de
assinar e repassamos a todas as emissoras de televisão, de rádio e
da imprensa escrita. Estamos providenciando o seu envio a todas as
lideranças ligadas aos nossos gabinetes. O documento tem o seguinte
teor. (- Lê:)

"Desde o mês de maio de 2003, o Deputado Estadual Sargento
Rodrigues e o Deputado Federal Cabo Júlio tentam negociar um
aumento salarial para os policiais militares e civis e os bombeiros com
o Governador Aécio Neves. A insatisfação desses servidores com a
política salarial era muito grande. Passados dez meses do início das
negociações, o Deputado Estadual Sargento Rodrigues e o Deputado
Federal Cabo Júlio saíram frustrados de uma reunião com o
Governador, realizada no dia 22 de março, e comunicaram o
rompimento com o Governo Estadual. Considerando que os
servidores da segurança estão há três anos sem aumento salarial;
considerando o sucateamento da frota e dos equipamentos das
polícias e dos bombeiros, noticiado pelos principais veículos de
comunicação; considerando o atraso no repasse dos recursos do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, afetando a
saúde dos policiais, dos bombeiros e dos seus familiares;
considerando as denúncias de corrupção envolvendo o alto comando
da Polícia Militar; considerando o não-cumprimento do envio, em
agosto do ano passado, do Estatuto dos Militares e da Lei Orgânica
da Polícia Civil para a Assembléia Legislativa, conforme compromisso
assinado pelo próprio Governador em 2003; e considerando a
insensibilidade do Governo em relação ao reajuste salarial, o
Deputado Estadual Sargento Rodrigues e o Deputado Federal Cabo
Júlio comunicam o fim das negociações e o início de uma mobilização
da categoria por melhores salários".

Portanto, Sr. Presidente, fizemos várias tentativas com o
Governador Aécio Neves. No ano passado, 29 companheiros
morreram no embate com marginais. O crescimento da criminalidade
é evidente, o que acarreta maior enfrentamento de criminosos com a
polícia. O sucateamento da frota e a falta de equipamentos também
fazem com que as condições de trabalho coloquem os profissionais
em situação de risco de maneira ainda mais acentuada, e o confronto
gera perda de vidas dos companheiros. E necessário esclarecer ainda
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que, desde maio do ano passado, quando as entidades de classe
dos policiais civis e militares tentavam fazer confronto e partir
diretamente para a greve, fomos os primeiros a procurar o Governo e
a buscar uma negociação, dizendo-lhe que aquele não era o momento
adequado para fazer qualquer tipo de enfrentamento.

Portanto, buscamos entendimento com o Governador desde o ano
passado, com o objetivo de encontrar uma solução que seja boa para
os policiais e para a população. Na medida em que a frota da polícia é
sucateada, assistimos a uma drástica perda na área da segurança
pública, porque não há como fazer enfrentamento devido à
insuficiência de equipamentos e viaturas. Existe insensibilidade por
parte do Governo em atender as nossas reivindicações. Ontem,
saímos decepcionados da reunião, que durou uma hora e meia, com o
Governador. Mostramos a ele que existe realmente um crescimento
de insatisfação, presente inclusive nos batalhões da Capital.

Após o anúncio, a 15 Cia. da Polícia Militar, sediada na Região
Norte da nossa Capital, manifestou, de pronto, a vontade de paralisar
suas atividades. No momento estamos apenas comunicando às
lideranças políticas, a nossos policiais, a toda a imprensa e aos
parlamentares desta Casa que não queremos que as cenas de 1997
venham a se repetir. Entre estar defendendo os interesses do
Governo e defendendo os interesses daqueles que me elegeram
Deputado, fico com os que me elegeram Deputado. A população está
sentindo uma crescente insegurança no nosso Estado, mas, para que
policiais possam fazer segurança, é necessário que haja
equipamentos, viaturas e um salário digno, capaz de dar segurança
também ao policial.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, quero dizer a V. Exa. que
não estamos de portas fechadas ao diálogo com o Governo, mas
deixo claro para o Governador Aécio Neves que, a partir de hoje,
iniciaremos uma mobilização no Estado para a realização de uma
grande assembléia que acontecerá nos próximos 15 dias. Quem sabe
se o dia 21 de abril, quando comemoramos o dia da maior liderança
que já houve neste País, o do bravo alferes Tiradentes, patrono das
Polícias Militares do Brasil, não será o grande dia da nossa
paralisação? Vamos dar uma demonstração de força, para que o
Governo possa, de uma vez por todas, abandonar o discurso técnico e
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frio, torça que o próprio Governo Azeredo sentiu na pele em 1997,
quando praticou o mesmo erro.

Espero que o Governador Aécio Neves não deixe isso acontecer.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, faço questão de usar
a palavra neste momento para testemunhar o que o Deputado
Sargento Rodrigues expressou e que pude verificar, como membro da
Comissão de Segurança Pública, desde o início desta legislatura,
primeiro ano de funcionamento dessa Comissão. Falo da paciência
com que o Deputado Sargento Rodrigues procurou obter parte das
reivindicações feitas pela Polícia Militar do Estado até hoje, junto ao
Governo. O Deputado Sargento Rodrigues vem, há muito tempo,
levando à Comissão de Segurança Pública problemas graves, que
vêm acontecendo no Alto Comando da Polícia Militar, com oficiais.
Alguns deles, como disse o próprio Deputado, relativos até à
corrupção por parte de oficiais, que sempre encontram o caminho da
não-verificação e da não-punição. Portanto, o Comando da Polícia
Militar, ao invés de agir, acaba por ser um comando fraco, que permite
que as coisas aconteçam sem que nenhuma atitude seja tomada.
Foram vários os exemplos que o Deputado Sargento Rodrigues levou
à Comissão, tentando fazer com que essas questões fossem
apuradas. Mas não conseguiu vitórias nem na sua necessidade de
análise dessas denúncias ali postas.

Há muito tempo, procura-se fazer uma discussão sobre o papel da
Polícia Militar, sobre como valorizá-la. Fala-se no Estatuto da Polícia
Militar. Vieram todos os planos de carreira, mas o Estatuto da Polícia
Militar não veio, assim como também não veio a Lei Orgânica da
Polícia Civil. Eram dois compromissos do Governo, não só com a
categoria, mas também com os Deputados Sargento Rodrigues e
Cabo Júlio, que, há muito, vêm tentando esse diálogo com o Governo,
sem sucesso.

Quero parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues por ter uma
postura mais forte com relação a essas reivindicações, chamando o
Governo ao diálogo, mas também chamando a atenção para o fato de
que já passou muito tempo e que o Governo, até agora, não deu
nenhuma resposta a essas questões. A paciência foi uma dádiva que
o Deputado Sargento Rodrigues mostrou na Comissão.
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Agora sua postura se baseia na cobrança de respostas mais

rápidas. O Deputado Sargento Rodrigues tem receio de que venha a
perder a Presidência da Comissão de Segurança Pública, porque se
posiciona de forma mais rígida em relação ao Governo. Há indícios de
retaliação, pois a hipótese de destituir o Deputado da Presidência já
está sendo veiculada como punição exemplar. Quem não concorda
com o Governo não merece a Presidência nas Comissões e deve
rezar conforme a cartilha, sem direito à reclamação.

Embora tal ato dependa do Governo, solidarizo-me com o Deputado
Sargento Rodrigues. Sou testemunha - e gostaria de que os outros
membros da Comissão se manifestassem - da lealdade com que ele
dirige a Presidência e do serviço que vem prestando a esta Casa.
Seria ruim que fosse privado da Presidência como forma de punição,
por não concordar com o Governo e por levantar pontos importantes,
denúncias não apuradas, reivindicações que deveriam ser atendidas
pelo menos parcialmente pelo Governo e por ter-lhe mostrado os
caminhos a ser seguidos.

Deputado Sargento Rodrigues, conte com a compreensão e com o
apoio do PT. E preciso cobrança mais dura em relação ao Governador
Aécio Neves, no que diz respeito às Polícias Militar e Civil. Tenha a
nossa solidariedade para continuar Presidente da Comissão, na qual
tem feito trabalho democrático e eficiente, valorizando o papel desta
Casa. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, segundo notícias, hoje
de manhã um Cabo da Polícia Militar desceu de um ônibus para evitar
que um motoqueiro fosse assaltado por um arrastão de 15 pessoas.
Como foi agredido, o Cabo se sentiu obrigado a sacar sua arma e a
atirar, ferindo a mão de um dos bandidos. O Cabo está preso, e o
bandido, solto. Houve outro assalto. Na igreja do Belvedere, fizeram
pessoas de reféns e arrombaram o cofre. Esse é o final dos tempos.

Conhecemos a subserviência desta Casa aos demais Poderes, com
os quais não temos relação harmônica. Apesar de chegar tarde a
minha casa, acompanho alguns acontecimentos pela TV Assembléia.
Fui surpreendido neste final de semana ao assistir às pessoas ditando
receita de bolo, a balé, e a teatro infantil. Por último, a subserviência
desta Casa chegou a tal ponto que a Associação dos Magistrados de
Minas Gerais - AMAGIS -, que não é personalidade pública, mas
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jurídica, ONG para atender aos interesses dos profissionais da
magistratura, tem um programa na TV Assembléia.

Mais absurdo do que isso é a Associação dos Promotores, agora,
também, ter um programa na TV Assembléia.

Sr. Presidente, até por questão de equiparação e de justiça, gostaria
que V. Exa. enviasse ofício à TV Justiça e procurasse , ver se a
Assembléia consegue, pelo menos, ser ouvida nessa tevê. E o cúmulo
da subserviência.

Quero parabenizar aqui o Deputado Sargento Rodrigues pela defesa
da Polícia Militar, porque não é só ela que está sem arma, sem carro,
sem comando e sem rumo, não; a Polícia Civil também. A negligência
e a parcimônia que estamos vendo das nossas autoridades estão
levando a um índice de criminalidade em Minas Gerais jamais visto.
Quanto à questão do emprego, já estamos vendo o que está
ocorrendo, com a contribuição dos companheiros, que alguns dos
Ministros preferem chamar de vagabundos. Sabemos o que está
ocorrendo no País.

Gostaria de suscitar a V. Exa. nem uma questão de ordem, mas de
subserviência desta Casa, Sr. Presidente. Veja a que nível chegamos.
Para que presta essa televisão da Assembléia? E para levar
informações do Legislativo ou para promoção de gaiatos da nossa
sociedade? Trata-se do maior absurdo que já vi na minha vida.

Quero dizer mais ainda a V. Exa. Estamos prestes a ter um episódio
semelhante ao que ocorreu no Governo Eduardo Azeredo, quando
houve a rebelião das Polícias Militar e Civil neste Estado. Isso será o
caos, Sr. Presidente. Peço a atenção de V. Exa., porque já temos 13
protocolos de CPI nesta Casa. O que este Estado tem para esconder,
que não podemos instalar essas comissões? O que o Estado tem a
esconder da sociedade, que esta Casa já não pode cumprir o seu
papel de investigação?

E uma questão de ordem que levanto, Sr. Presidente. Isso se não
for deixar V. Exa. melindrado como Presidente desta Casa, porque,
hoje, já é uma questão de subserviência, e não uma questão de
ordem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize
seu requerimento.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
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Srs. Deputados, o que me traz a este microfone para, numa
questão ordem, também abordar o tema da segurança é minha
profunda preocupação com a forma como as questões foram aqui
postas. No entendimento deste parlamentar, é preciso que haja uma
palavra não apenas de moderação, mas de esclarecimento, a fim de
que não atentemos contra os interesses institucionais e públicos do
povo de Minas Gerais.

Em primeiro lugar, destaco que não apenas sempre defendi e estive
ao lado da Polícia Militar, mas também sou testemunha de que isso
não é prerrogativa de um, de dois nem três Deputados. Esta Casa,
como um todo, sempre tem reconhecido a importância tanto da Polícia
Militar quanto da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso é indiscutível num
tempo em que a violência campeia no Brasil inteiro, e não apenas em
Minas Gerais. Trata-se de um problema nacional, que deve ser
enfrentado com seriedade e com respeito às nossas instituições.

E indiscutível também que o Governador Aécio Neves, desde o
primeiro momento, tem tido uma atenção especial, tem tomado
atitudes concretas com relação a esse setor, como, por exemplo, a
busca por ampliação do número de policiais nas ruas. Há perspectiva
de novas contratações. Há melhor armamento da Polícia Militar; aliás,
várias dessas decisões foram anunciadas aqui nesta Casa pelo
próprio Deputado Sargento Rodrigues, por quem temos um enorme
respeito e que, por mais de uma vez, por reiteradas vezes, veio dar
contas de várias ações concretas tomadas em benefício do povo
mineiro, demonstrando, com isso, a seriedade do Governador Aécio
Neves com esse assunto.

Compreendemos perfeitamente e respeitamos que o Deputado
Sargento Rodrigues queira passar a ser da Oposição, o que é
absolutamente democrático e legítimo. Ele manifestou isso na sua
fala, dizendo que ele e o Cabo Júlio rompem com o Governo. Isso foi
dito de forma clara, e nós respeitamos tal decisão.

Entendemos, Sr. Presidente, e é nessa direção a abordagem da
minha questão de ordem, que todos respeitamos a Policia Militar,
assim como respeitamos todos os servidores públicos. Queremos
segurança, assim como também educação e saúde de qualidade.
Esta Casa analisará planos de cargos e salários, assim como
analisará o Estatuto dos Servidores da Polícia Militar, além do plano
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de carreira que alcança todos os servidores, tanto os da Polícia
Militar quanto os da Polícia Civil.

Analisaremos também as tabelas que serão enviadas a esta Casa.
O Governador está reorganizando financeira e administrativamente o
Estado, com seriedade, transparência e dedicação. Não podemos
admitir que sejam rompidos os princípios basilares da Polícia Militar -
disciplina e hierarquia -, que são fundamentais para a sociedade e
para a própria polícia, que possui comando e organizações que a
representam. E absolutamente legítimo que negociem suas
aspirações, mas quebrar a disciplina e a hierarquia significa romper
com o Estado democrático, criando situação de ingovernabilidade.
Ameaças de paralisação não contribuem para o desenvolvimento de
Minas.

Essa atitude não se coaduna com os princípios da Policia Militar,
com que estou sempre em contato. Ontem, em Divinópolis, participei
da cerimônia de lançamento do Programa Vida Viva, realizado em
parceria pelas Polícias Militar e Civil. No fim de semana, em Carmo da
Mata, encontrei-me com o Comandante de Lavras, com o pessoal da
Companhia Avançada de Oliveira e com a regional da Polícia Civil de
Divinópolis, a fim de discutirmos problemas relacionados com a
segurança. Hoje conversei duas vezes com o Comandante da 48
Região Militar.

Segurança é fundamental, significando também respeito a cada
militar, a cada Soldado, a cada Detetive. Os problemas não são
resolvidos com ameaças de paralisação, que só causará dissabores
para o povo mineiro e para a própria polícia. E preciso que haja
justiça. Mas uma coisa é transformar-se em oposição e outra é ignorar
o esforço do Governador Aécio Neves, a seriedade com que está
conduzindo o Estado a fim de melhorar a segurança, além do respeito
demonstrado a todos os servidores, enviando planos de carreira a
esta Casa. Após a revisão do estatuto militar, a definição dos planos
de carreira e a análise das condições financeiras do Estado, talvez
possamos discutir também aumentos salariais.

É preciso que haja respeito aos militares, mas não podemos aceitar
ameaças de indisciplina e paralisação, que somente trarão o caos
para Minas, em nada contribuindo para o Estado democrático nem
para a própria Polícia Militar, que, apesar de respeitada e admirada
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pela população, seria colocada contra o povo e os interesses de
Minas. Com certeza, os militares não desejam isso. Muito obrigado.

Sr. Presidente, não dirigi ofensas a quem quer que seja. Tenho
absoluta certeza. Recordo-me de cada palavra que disse.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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° 1.460/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Guerreiros de

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

Capoeira Guerreiros de Zumbi, com sede no Município de Viçosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2004.
Paulo Piau
Justificação: A Associação de Capoeira Guerreiros de Zumbi -

ACGZ - é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em
20/9/82 e registrada em cartório de registro de títulos e documentos
de Viçosa em 15/6/97.

A entidade atua em prol da cultura e do esporte, participando das
festividades cívicas, culturais e de entretenimento do município, além
de proporcionar aos associados a prática de capoeira como
manifestação cultural, resgatando sua história e promovendo sua
difusão na comunidade viçosense.

A entidade apresenta atualmente o projeto cultural de capoeira na
Escola Experimental de Arte da Prefeitura Municipal de Viçosa, na
Escola Estadual Raul de Leone, na Escola Municipal Edmundo Lins,
nas comunidades de Nova Viçosa e de Rebusca, e, com a divisão de
assuntos culturais da Universidade Federal de Viçosa - UFV, promove
jornadas culturais desde o ano de 1992.

A entidade promove, por meio da capoeira, a integração de
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adolescentes na sociedade, afastando-os das ruas e das práticas
nocivas à saúde e proporcionando-lhes o desenvolvimento físico,
mental e social. Pretende-se, assim, estimular a auto-estima, bem
como formar o cidadão capaz de observar de maneira crítica o seu
meio, para que ele possa exercer sua cidadania de maneira plena.

O Município de Viçosa, em consideração ao relevante trabalho
prestado à comunidade, reconheceu, por intermédio da Lei n° 1.396,
de 2000, a Associação de Capoeira Guerreiros de Zumbi como de
utilidade pública municipal.

A ACGZ é uma entidade de tradição na capoeira e de elevado
conceito na comunidade onde atua, colabora e desenvolve parcerias
com instituições que defendem o estado democrático e a justiça social
e vem realizando um importante trabalho de atividades culturais,
esportivas e de entretenimento. Submetemos esta proposição à
apreciação dos nobres pares deste parlamento e esperamos a
aprovação do projeto declaratório apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.461/2004
Declara de utilidade pública a Lira de Santo Antônio de Igarapé, com

sede no Município de Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lira de Santo Antônio

de Igarapé, com sede no Município de Igarapé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Lira de Santo Antônio foi fundada em maio de 1973 e

tem por finalidade a difusão da cultura, do esporte e do lazer por meio
da música. Vem desenvolvendo um brilhante trabalho que tem
ajudado muito a juventude de Igarapé.

Declará-la como de utilidade pública estadual é um justo
reconhecimento por parte desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.462/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Ágape - ABA

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

Beneficente Ágape - ABA -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2004.
Chico Simões
Justificação: Em 1999, durante a administração democrática e

popular que governava Coronel Fabriciano, um grupo de pessoas que
prestavam serviços sociais voluntários junto às comunidades carentes
reuniu-se e criou a Associação Beneficente Ágape - ABA -, mantendo,
por longo tempo, um albergue para migrantes na Rua Alberto Sharlet.

Amparada pela LOAS e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
a ABA iniciou um novo trabalho de prestação de assistência social aos
setores marginalizados da cidade, buscando assegurar direitos
básicos de educação, profissionalização, abrigo, segurança alimentar,
entre outros.

Hoje a entidade presta vários serviços à sociedade, com casa de
passagem, mobilização civil, apoio ao cooperativismo, visitas
domiciliares e participação na defesa das políticas públicas, conforme
demonstra seu relatório de atividades, além de diversos planos ainda
em implementação.

Considerando todo o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade, solicito 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 LEI N° 1.463/2004
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Estrela

do Sul, com sede no Município de Estrela do Sul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente

de Paulo de Estrela do Sul, com sede no Município de Estrela do Sul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2004.
Leonídio Bouças
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo de Estrela do Sul, com

sede no Município de Estrela do Sul, é uma entidade civil de direito
privado, filantrópica, caritativa e de assistência social e não tem fins
lucrativos. Tem por finalidade precípua a prática da caridade cristã por
meio da assistência social e da promoção humana.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho de natureza 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.464/2004
Declara de utilidade pública o Instituto Humanitas FAAP - IHF -,

Centro Comunitário Infantil Padre Romano João Merten, com sede no
Município de Diamantina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Humanitas

FAAP - IHF -, Centro Comunitário Infantil Padre Romano João Merten,
com sede no Município de Diamantina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Instituto Humanitas FAAP, entidade beneficente sem fins
lucrativos que tem por missão "promover a cultura da vida, da
solidariedade e da paz, fomentando espaços socioculturais, de saúde,
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de educação e comunicação que permitam o desenvolvimento
social e a garantia dos direitos de cidadania, especialmente dos mais
pobres e da integridade da criação, conforme reza seu estatuto social.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares a sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.465/2004
Acrescenta parágrafo e altera a redação do § 2 0 do art. 11 da Lei n°

14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 11 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica

acrescido do seguinte § 3 0 , passando seu § 2 0 a vigorar com a
redação que se segue:

"Art. 11 - ............................................................
§ 20 - O Poder Executivo concederá descontos:
- para o pagamento do tributo em cota única;

II - para o proprietário dos veículos definidos nos incisos 1, II, IV, V e
VII do artigo anterior que não tenha incorrido em infração prevista no
Código de Trânsito Brasileiro, obedecida a seguinte progressão:

a) 10% (dez por cento) do valor do imposto devido, caso não tenha
cometido infração de trânsito no ano civil anterior;

b) 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, caso não tenha
cometido infração de trânsito nos últimos dois anos civis;

c) 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido, caso não tenha
cometido infração de trânsito nos últimos três anos civis.

§ 3 0 - Os descontos previstos nos incisos 1 e II do parágrafo anterior
não são cumulativos, cabendo ao contribuinte a opção por um deles.

§ 40 - Ficam as aeronaves excluídas da possibilidade de obtenção
dos descontos previstos no § 2 0 deste artigo.".

Art. 2 0 - Cabe ao poder público estadual divulgar, nas campanhas
educativas de trânsito por ele realizadas, o benefício constante nesta
lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Ad. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: O Brasil figura, infelizmente, como um dos recordistas

de acidentes de trânsito: o trânsito é a 38 "causa mortis" no Brasil;
55% da ocupação dos leitos hospitalares se dá em decorrência de
acidentes; no Brasil, são 45 mil mortes/ano (incluindo óbito após 24
horas do acidente, oficialmente são 26 mil mortes); 380 mil
feridos/ano; o Governo gasta em média R$ 14.000,00 com vítima não
fatal de acidente de trânsito; acidentes de trânsito são o 2 0 maior
problema de saúde pública do País, só perdendo para a desnutrição.
O objetivo do projeto que ora estamos apresentando é estimular o
cumprimento da legislação de trânsito e premiar aqueles que não
tenham infringido as normas legais pertinentes.

O projeto tem linha diversa da que tem sido comumente adotada
pelas leis em geral, ou seja, trabalha com o conceito de sanção e
prémio. Embora o conceito de sanção e prêmio seja muito pouco
difundido no Brasil, há que se convir que a premiàção, em regra,
motiva mais e não encontra rejeição, ao contrário do que ocorrem com
as sanções. Não se trata de novidade, uma vez que nossa legislação
penal acolhe tal idéia, ao permitir a redução da pena em algumas
situações.

E oportuno dizer ainda que o sistema de benefício proposto se
assemelha ao adotado pelas companhias seguradoras de veículos,
que abatem o valor do seguro em percentuais, sempre que o
motorista deixa de acionar a seguradora durante o período de vigência
do contrato.

Por essas razões, contamos com o apoio dessa Casa à aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.532/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a UNIMINAS
AGROINDUSTRIAL LTDA. pela inauguração de sua unidade fabril no
Município de Camanducaia. (- A Comissão de Turismo.)

rÁ'
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N° 2.533/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Fabiano Ribeiro do Vale,
Reitor da Universidade Federal de Lavras - UFLA -, pelos relevantes
serviços prestados a essa instituição. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.534/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Mineiros de
Nova Lima pelo transcurso do 700 aniversário de fundação dessa
entidade. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.535/2004, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alvimar de Ávila por sua
posse no cargo de Presidente do Tribunal de Alçada. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 2.536/2004, do Deputado Pauto Piau, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Rõmulo Kardec de
Camargos, em Uberaba, em 17/3/2004. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 2.537/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
implantação de sistema de abastecimento de água em bairros do
Município de Esmeraldas. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.538/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
seja solicitada ao Presidente da COPASA-MO cópia dos contratos de
prestação de serviços firmados com municípios e renovados no
período de 2001 a 2004.

N° 2.539/2004, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do COPAM cópia das atas das reuniões da
Câmara de Atividades Minerárias desse órgão no período de 2002 a
2004.

N° 2.540/2004, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente do COPAM informações relativas à
composição desse órgão e de suas câmaras técnicas.

N° 2.541/2004, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente do COPAM informações sobre possível
relacionamento do Sr. João Henrique Grossi Saad, Conselheiro desse
órgão, com a empresa Geosol Sondagens Ltda. ou com alguma
empresa de consultoria ou da área de mineração. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)
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N° 2.542/2004, da Comissão de Turismo, pleiteando sejam

solicitadas ao Ministro do Turismo providências com vistas à inclusão
do Município de Belo Horizonte no "site" da EMBRATUR.

N° 2.543/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado segurança
pessoal para a testemunha Andrezza Torres Chagas.

N° 2.544/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Comandante-Geral da PMMG segurança pessoal para a
testemunha Andrezza Torres Chagas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte, de Meio Ambiente e de Segurança Pública, das
Deputadas Ana Maria Resende (2) e Marília Campos (2) e dos
Deputados Adalclever Lopes (2), Laudelino Augusto, José Henrique e
outros, Paulo Piau e outros, Gilberto Abramo (2), Fahim Sawan (6),
Paulo Piau (6), Carlos Pimenta (18) e Ricardo Duarte (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Meio Ambiente, de Fiscalização
Financeira, de Segurança Pública (2), de Transporte (2), de Turismo
(2), de Assuntos Municipais (2), do Trabalho, de Meio Ambiente, de
Direitos Humanos, de Educação e de Participação Popular, dos
Deputados Elmiro Nascimento e Paulo Piau e da Deputada Maria
Olívia.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, este debate que está
sendo travado a respeito de segurança não seria diferente se o tema
fosse saúde ou educação. Estamos discutindo os problemas atuais,
mas temos de refletir sobre o que ocorreu há algum tempo. O País
está vivendo as conseqüências da política neoliberal implementada
pelo PSDB há cerca de oito ou dez anos. Tenho a certeza de que as
pessoas que estão nos ouvindo e assistindo se devem recordar da
grande propaganda que foi feita quando o Governo do PSDB passou
o Estado "no cobre", vendendo todo o nosso patrimônio, dizendo que
era dever do Estado investir na saúde, na educação e na segurança,
entre outras políticas fundamentais.

Hoje o Estado está quebrado, justamente pela venda do patrimônio.
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Como não possui recursos financeiros, a saúde, a educação, a
segurança e outras políticas não são praticadas da forma como
deveriam, a fim de atender à população.

Se há alguém que não pode protelar a implementação de uma
política efetiva na educação, na saúde e, principalmente, na
segurança - que, no momento, é o nosso tema -, esse alguém é o
atual Governador do Estado. Como uma liderança importante do
PSDB, além de ex-Presidente da Câmara dos Deputados, contribuiu
muito para a formação desse estado de coisas que hoje vivemos.

Diante disso, parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues. Não
podemos dizer que ele faz oposição de maneira irresponsável. Não é
isso. Nesta Casa, vejo sua luta por mais segurança no Estado e,
principalmente, sua fidelidade para com o Governo. Realmente, não
mede esforços para ajudar os policiais militares e civis.

Sou médico legista. Verifiquem como as coisas funcionam na
Medicina Legal e na Polícia Civil. No interior, se não houver parceria
com o Prefeito para abastecer a maioria das viaturas, as polícias não
podem agir. Esta Casa não pode omitir-se diante dessas realidades.
Não podemos assegurar o nosso compromisso pessoal com o
Governador, esquecendo que temos um com a sociedade. Então, não
podemos desvirtuar o debate.

O Deputado Sargento Rodrigues tem plena razão de cobrar, uma
vez que promoveu denúncias apresentando documentos - aliás, tive a
oportunidade de lê-los -, em que se mostram, de maneira clara, os
indícios de corrupção na Polícia Militar, envolvendo oficiais de
Curvelo. Como Presidente da Comissão, solicitou a realização de uma
audiência pública para esclarecer os fatos. Se isso for indisciplina e se
um Deputado não puder pedi-Ia, onde chegará o Poder Legislativo?
Isso é o mínimo que devemos fazer. O Governo do Estado está
utilizando a sua liderança nesta Casa para levantar uma questão de
ordem e impedir a realização de uma audiência pública.

O Deputado Sargento Rodrigues age de maneira correta quando
briga pelas polícias. Ele tem o meu total apoio. Não podemos pensar
que isso seja uma indisciplina. Não há motivo para o Poder Legislativo
obedecer ao Poder Executivo. Somos independentes. Portanto, o
Deputado Sargento Rodrigues está exercendo o seu papel. Quando o
Governador é insensível e não entende a situação por que passam os
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policiais e todos os funcionários públicos do Estado, não há
instrumento mais eficiente para fazer valer a nossa vontade que a
pressão. Espanta-nos ver uma defesa quase irracional, que, em vez
de justificar ou de mostrar a situação, ataca um Deputado que
desempenha tão bem o seu papel nesta Casa.

Sou da Oposição, participo do Poder Legislativo. Não podemos
concordar com a ingerência do Executivo nas Comissões, pois elas
não pertencem a partido algum, mas ao Poder Legislativo. A atitude
do Deputado Sargento Rodrigues foi correta e firme. Não podemos
permitir que o Governador o retire da Presidência. Se concordarmos,
daremos um atestado de total subserviência a esse Poder. Isso é
lastimável para nós e, principalmente, para a democracia
representativa de direito.

O Deputado Sargento Rodrigues - Nobre companheiro, Deputado
Domingos Sávio, tenho enorme respeito por V. Exa., sei de seu
excelente trabalho nesta Casa e da grande liderança que representa
para o Centro-Oeste mineiro, mas não concordo com a sua fala.
Primeiramente, não fiz ameaça alguma. Tenho um compromisso com
os servidores da segurança pública. Aliás, o meu maior compromisso
é com a minha origem, ou seja, com os que me tornaram Deputado
por duas vezes.

Na disputa da reeleição, tive a oportunidade de procurar pelo Sr.
Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados à época. Disse-
lhe que estava disposto a apoiá-lo e entreguei-lhe algumas propostas
para a área de segurança pública, nas quais incluía o reconhecimento
pela valorização do servidor, o reaparelhamento, o reequipamento e,
acima de tudo, o reajuste salarial da categoria. Com esse objetivo, tive
a oportunidade de marchar em direção à sua candidatura e apoiá-lo.
Felizmente, conseguimos fazer com que chegasse ao Governo do
Estado.

Deputado Domingos Sávio, respeitar o soldado e o detetive significa
reconhecer seus direitos e fazer com que estes sejam concretizados.
Hoje, o soldado recebe R$890,00 líquidos. No ano passado, somente
na região metropolitana, 28 policiais civis, bombeiros e policiais
militares foram mortos em confronto, em serviço ou em hora de folga;
acabaram mortos por causa da violência. Respeito é isso, é
reconhecer o direito e dizer que o Governador vem atendendo. Mas,
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se o Governador já mandou os planos de carreira de todos os
servidores, por que o Estatuto dos Militares não chegou? Por que a
Lei Orgânica da Polícia Civil não chegou? Estamos pedindo,
negociando com o Governo, pacientemente, Deputado Domingos
Sávio. Talvez V. Exa. tenha-se esquecido de que, em maio do ano
passado, quando as entidades de classe queriam radicalizar com o
Governo, foi este Deputado e o Deputado Federal Cabo Júlio os
mediadores, para que não ocorresse o conflito. Nós fomos até a base,
sofremos todo o desgaste. V. Exa. está se esquecendo disso.

Não tenho intenção de partir para o lado da Oposição, pois convite
por parte do PT nunca me faltou, podia haver-me filiado, tive várias
oportunidades, mas não foi essa minha intenção. Fui eleito com 78 mil
votos, o Deputado Federal Cabo Júlio foi eleito com 116 mil votos, e
apoiamos o Governador desde o primeiro momento. E se um
Deputado que vai a suas bases pedir paciência e calma quer ir para a
Oposição? Não queremos ir para a Oposição. A hierarquia é muito
bonita, a disciplina funciona muito bem quando não há fome,
desespero ou um policial se escondendo porque o bandido o está
perseguindo. Aí podemos falar dessa hierarquia. De mais a mais,
reconheço,. a Polícia Militar tem comando, está lá o Cel. Edgar dos
Anjos, o qual tentamos convocar - mas a base do Governo não o
permitiu - para apurar denúncias de corrupção, que certamente o
próprio Governador gostaria de passar a limpo. Essas denúncias não
são frágeis, nem soltas, mas sérias e contundentes. Não abriremos
mão disso, mesmo porque somos da base do Governo, e perderia a
credibilidade junto àqueles que me elegeram e àqueles que trabalham
comigo na Comissão de Segurança Pública.

Deputado Rogério Correia, agradeço a V. Exa. por suas palavras;
mais cedo ou mais tarde, este Deputado perderá a Presidência da
Comissão de Segurança Pública, pois, se o Governo não permitiu que
eu fizesse uma audiência pública, será que permitirá que o Deputado
continue presidindo a Comissão? Certamente a ingerência política virá
mais cedo que imaginamos.

Deputado Domingos Sávio, estou disposto ao diálogo, antes de
qualquer enfrentamento com o Governo. Essas foram minhas últimas
palavras, estou disposto e continuarei disposto a dialogar com o
Governador Aécio Neves para que encontremos uma solução. A
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situação é grave, e espero que não aconteça o mesmo ocorrido em
1997.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, pela forma como
fomos citados, ou o Deputado não nos entendeu ou está equivocado a
nosso respeito. Temos uma história de convivência, respeito e
valorização com as Polícias Militar e Civil, que vem de longa data. Não
foi por acaso que fui homenageado pela Polícia Militar da minha
região com a Medalha Tiradentes, maior comenda conferida àqueles
que se empenham em ser seus parceiros na defesa da segurança.
Nossa história de defesa vem de longa data, e não vai parar por aqui.
Pelo contrário, num momento como este, em que toda sociedade
clama por mais segurança, todos temos o dever de estar unidos com
as Polícias Militar e Civil e com o Governador, que está se
empenhando para resolver todos os problemas.

Trata-se de um Governo que tem absoluta transparência nas suas
atitudes. Creio que o que vou dizer não precisava ser dito, mas é bom
fazê-lo em atenção àqueles que porventura estejam nos ouvindo:
quem tiver denúncia ou suspeita de corrupção contra qualquer
autoridade tem, mais que o direito, o dever de apresentá-la, seja ao
Ministério Público, seja às autoridades competentes, não só para que
sejam apuradas, mas, principalmente, para que se punam os
culpados. Quanto a esse aspecto, nosso Governador é claro e
incisivo, pois não permite, em hipótese alguma, que se deixe de
apurar nenhuma denúncia ou suspeita de corrupção, nenhum indício
fundamentado, e não uma mera especulação política ou anônima.

A fala deste Deputado objetivou tão-somente dizer, reitero, que
apoiamos integralmente a Polícia Militar. Sabemos que o Governador
Aécio Neves tem feito o melhor. Comprometeu-se a enviar a esta
Casa o Estatuto dos Servidores Militares, e o fará, com certeza, nos
próximos dias. Tem procurado investir, ampliar o número de militares
e o armamento da PM. Porém, desde o primeiro momento, não só ele,
mas também todos os militares sabiam das dificuldades por que
passava o Estado, cujas dividas somam bilhões. Sabiam ainda que o
déficit mensal, durante todo o ano passado, encontrava-se na faixa de
R$200.000.000,00. Assim sendo, o Governador teria de correr atrás
de novas receitas, como tem feito com competência, dialogando com
o Governo Federal, a fim de conseguir reorganizar as finanças, para,
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então, poder, de maneira justa, remunerar os servidores da polícia,
da saúde, da educação, enfim, de todos os segmentos públicos. Foi
isso o que dissemos e é isso o que insistimos em defender.

Ao mesmo tempo, alertamos sobre o fato de que não podemos, em
momento algum, compactuar com uma tese que defenda como
solução a paralisação da polícia ou mesmo um protesto nas ruas, ao
invés do cumprimento da função constitucional da polícia, qual seja,
garantir a segurança ao povo brasileiro. Não tenho dúvidas de que a
PM compreende isso. Aliás, a corporação compreende que a
disciplina e a hierarquia são tão importantes quanto a democracia, seu
direito - que respeitamos e valorizamos - de, por meio de suas
legítimas representações, organizações de classe, buscar melhor
remuneração e condição de trabalho. E bom que isso fique claro, visto
que não podemos transformar essa questão em uma situação de
oposição ou de defesa do Governo. Se assim o fizermos, estaremos
colocando em segundo plano a segurança do povo mineiro. Em
primeiro plano deve estar o verdadeiro respeito à PM, ao povo de
Minas. Reitero que, por parte deste Deputado, nunca faltou esse
respeito. Temos a confiança de que o Governador Aécio Neves
haverá de, pelo entendimento, pelo respeito, conseguir manter, como
vem mantendo, uma boa relação com a Policia Militar e com todos os
funcionários do Estado de Minas Gerais. Obrigado.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
• Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia,
ouvimos, com muita atenção, os Deputados que se manifestaram por
meio de questões de ordem. Entendemos que todos têm razão, talvez
até V. Exa., Deputado Weliton Prado, que nada falou. Sabemos das
dificuldades por que passam todos os segmentos do Estado:
funcionalismo público, Polícias Civil e Militar. Todos querem uma
melhor condição de trabalho.

Ouvimos críticas ao Governos Federal e Estadual relativamente ao
estado deplorável, por exemplo, de nossas estradas. A sociedade
clama aos nossos governantes. Precisamos entender o porquê de
estar ocorrendo isso e qual meio tem o Governo para atender essas
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justas reivindicações. Seria uma irresponsabilidade, uma
imaturidade muito grande não pensarmos nisso, pois não estaríamos
atendendo ao que a sociedade espera do nosso trabalho.

Antes de fazer aquela crítica fácil e jogar pedras, venham com
propostas para viabilizar a aquisição de equipamentos de polícia, o
aumento salarial, uma melhor saúde e melhor educação. Não façam
esse jogo fácil de apenas criticar, porque não estamos em uma
conversa de bar, quando se pode criticar à vontade, sem apresentar
propostas. Tem de haver seriedade.

Ontem, assistimos a um evento, inicialmente na própria Secretaria
da Fazenda, e depois no Palácio, quando o Governador lançou o
programa Minas Ativa, Empresa Competitiva, com o que objetiva
dinamizar a economia do Estado e fazer com que Minas disponha de
mais recursos para atender suas diversas demandas. Assistimos a
uma ação real, palpável, de quem tem a responsabilidade, nesse
momento de tamanha dificuldade, de apresentar propostas concretas,
e não propostas de discurso, difíceis de serem colocadas em práticas,
como já tantas vezes vimos aqui.

O Governador lançou esse programa com três projetos específicos:
Minas em Dia, Investe Minas e Simples Minas. O Minas em Dia é o
sepultamento das famigeradas anistias. Aquele sistema que, nesses
14 anos na Assembléia, apresentou muitas propostas de anistia, mas
trouxe para o Estado pouquíssima coisa. Representou muito mais
uma ação desgastante, que beneficiou apenas alguns, uma ação
paternalista, sem um projeto, sem uma avaliação, apenas para
remediar ou para tentar dar solução a um problema emergente - que
era a falta de recurso para pagamento do 130 salário.

Não podemos mais ter esse tipo de atitude. O Governo, quando
lança esses programas, com esses três projetos, busca criar
condições para recebimento de débitos. Hoje, a dívida fundada do
Estado chega a R$12.000.000.000,00. O Governo tem consciência de
que, desse valor, muito pouco receberá, mas agindo de forma
inteligente, e tendo uma proposta que estimule o pagamento,
obviamente a expectativa não ficará naqueles 2% da dívida fundada,
que em cada anistia era recebida. Espera-se receber um valor em
torno de R$1.500.000.000,00, podendo chegar a R$2.000.000.000,00.

Trata-se de um projeto não só ambicioso, mas também inovador.

rÃ'



990
Inovador porque cria uma premiação, um estímulo para quem paga
em dia. O Governo deixa de utilizar apenas a forma coercitiva para
cobrar e mostrar poder, passando também a usar uma forma
compensatória, estimulando aqueles contribuintes que estão saldando
em dia seus compromissos.

Entendemos que o sistema criado, denominado bônus, vai ser
elemento de estímulo não apenas para os que estão pagando em dia,
mas também para os que querem acertar sua vida. Terão prazos e
condições. Mais ainda: sendo adimplentes nessa negociação, terão
vantagens progressivas.

E importante destacar que, com todas as vantagens que possam ser
dadas, em nenhuma hipótese o inadimplente terá a mesma condição
do adimplente. Apenas o Governo, em vez de deixar como está ou vir
com anistia, uma solução provisória que não resolve, como tantas
vezes já o fez, virá com algo mais substancioso visando à solução do
problema.

Outro projeto é o INVESTMINAS, que aproveita as empresas e
indústrias que têm créditos de ICMS acumulados para negociá-los
com outras empresas que venham a instalar-se, ou aquelas já
instaladas com processos de investimentos para crescer. Esse projeto
resolverá o problema de empresas que, durante muitos anos,
acumularam créditos de ICMS, mas não podem ou têm dificuldades
em utilizá-los.

Como falta caixa para o Governo, não há como devolver os recursos
ou facilitar uma negociação. O INVESTMINAS permitirá a solução
desse problema. Negociará apenas com as empresas que ampliarem
seus investimentos ou instalarem-se em Minas. O Governo cede de
um lado, mas recebe de outro. Trata-se de uma forma mais
inteligente, que poderá estimular o crescimento e a vinda de novos
empreendimentos para o Estado e também dar solução às empresas
que têm créditos acumulados de ICMS.

Com o projeto Simples Minas, o Governo trará para a formalidade
milhares de empresas e pessoas físicas: o sacoleiro, o camelô, enfim,
os que têm o seu negócio sem ponto fixo e podem habilitar-se terão
uma vida formal. Esses terão estímulo. O Micro Geraes será
ampliado. Haverá as isenções que hoje são dadas e ainda será
facilitado o processo burocrático existente.
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O Governo não deveria ficar apenas dizendo que no mês

passado arrecadou menos R$100.000.000,00, e o Governo Federal,
cada vez, mostrando sua capacidade de arrecadar mais - e no mês
passado foram mais de R$1.000.000.000,00, além da expectativa. Por
outro lado, o Governo Federal segura os recursos, ficando com uma
parcela maior. E preciso haver mais criatividade por parte do Governo
do Estado, para enfrentar essa situação.

Parabenizo o Governador Aécio Neves e o Secretário Fuad Noman
por essa iniciativa, com a equipe da Secretaria da Fazenda, que teve
apoio das instituições empresariais, que estão sentindo que Minas
precisa sair dessa letargia em que se encontra o País. Minas tem de
ter propostas inovadoras para que possa dar resposta à sociedade,
que precisa de segurança, educação, saúde, etc. Temos de ser mais
responsáveis e ajudar a buscar os meios para isso.

Acredito que essa é uma proposta séria, viável, voltada para o
crescimento social e econômico do nosso Estado: mais arrecadação
de uma forma desejável, não com o aumento da carga tributária, mas,
sim, com o aumento dos negócios. Esperamos voltar a esta tribuna
para detalhar melhor esses programas. Minas não está parada e
reconhece todas as reivindicações que temos ouvido nesta Casa - dos
funcionários, dos empresários, da sociedade, que querem uma
condição de vida melhor com mais segurança, saúde e boas vias
urbanas.

E necessário um esforço e o envolvimento de todos para
viabilizarmos isso.

Isso não é apenas função do Executivo, mas do parlamento,
daqueles que têm responsabilidade e que olham os problemas com
seriedade. São aqueles que não vendem facilidades, buscando
convencer apenas pelas palavras. Temos que apoiar as propostas
bem estruturadas, que trarão uma condição melhor para nosso Estado
e para nossa gente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Mauro Lobo. Parabenizo V. Exa. por essa feliz explanação
sobre o que vivemos ontem no Palácio da Liberdade. V. Exa. fez uma
rápida síntese das palavras do Secretário Fuad e do nosso
Governador Aécio Neves.

0 Programa Minas Ativa foi lançado num contexto de
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competitividade, buscando implementar novos empregos e
indústrias, possibilitando que Minas volte a ser um Estado merecedor
perante a unidade federativa.

O Secretário Fuad fez o detalhamento do projeto, e V. Exa. estava
lá. Pudemos ouvir uma aula não de esperança, mas de detalhamento
tributário, buscando oferecer ao empresariado do Estado e do Brasil
novos rumos da economia para o investimento no nosso Estado.

Vejo que o tempo de V. Exa. é curto, como também o nosso; mas,
neste momento em que as mensagens serão encaminhadas a esta
Casa, teremos oportunidade de fazer uma longa reflexão, muito
embora isso se torne desnecessário, porque os jornais de hoje, todas
as federações, sindicatos e associações, por intermédio do sistema
FIEMG, já estão efetivamente compartilhando o sucesso desse projeto
inovador e arrojado, que será copiado por todos os Estados da
Federação, possibilitando resgatar aqueles que ainda não tiveram
crédito, garantindo o andamento da indústria do pequeno, do médio e
do grande empresário.

Parabenizo V. Exa., ao nosso Governador, ao nosso Secretário
Fuad e a toda a equipe econômica, na certeza de que a Assembléia
Legislativa responderá sim ao nosso Governador, em face da
seriedade do projeto. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pela
oportunidade de trazer o programa lançado pelo Governo do Estado,
em que, pela primeira vez, vi alguma coisa diferente.

V. Exa. ressaltou que sempre há alguém devendo ao Estado, que
facilita, parcela, retira os juros e as multas para facilitar o pagamento.
Dessa vez não foi só isso; há alguma política tributária e fiscal por trás
do processo. Portanto, o Estado quer estimular o bom pagador,
trazendo as pessoas que estão na informalidade para a formalidade.
Quero crer que, se a parte tributária e fiscal do Estado de Minas
Gerais é um grande entrave para o desenvolvimento do setor
produtivo deste Estado, esse programa lançado ontem pelo
Governador Aécio Neves e pelo Secretário da Fazenda, Fuad Noman,
trará uma esperança nova para Minas. Felicito V. Exa., que mostrou
isso para toda Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Mauro Lobo - Os cumprimentos têm que ser dados
àquelas pessoas que desenvolveram esse programa e esses três

ris\
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projetos. Essa é uma resposta importante que Minas está dando,
não só aos mineiros, mas a todo o País. Precisamos de coisas
concretas, viáveis e factíveis, para que o Estado possa atender às
diversas demandas que todos conhecemos e sobre as quais já
falamos. Agradeço seu aparte e sua manifestação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, membros da Mesa que

tanto nos honram, Deputados, Deputadas, amigos que nos
acompanham pela TV Assembléia, agradeço à pessoa fantástica,
determinada, que deveria estar nesta Casa há mais tempo nos
mostrando o valor da mulher, a Deputada Marília Campos. Muito
obrigado por ter cedido a palavra a este Deputado, que continua
engatinhando e aprendendo com V. Exa. o que é melhor para o
parlamento de Minas Gerais. Serei breve para que o importante
pronunciamento de V. Exa possa chegar ao nosso conhecimento.

Deixo minha posição acerca da situação que, no atual momento,
está sendo valorizada, admirada e tomando proporção muito maior em
relação a vários países desse planeta: a existência de um divisor no
parlamento deste Estado. Tive conhecimento desse divisor por
intermédio de vários Deputados experientes desta Assembléia, e não
pela imprensa, que mostra algumas divergências de posicionamento,
até mesmo em relação ao comando desta Casa. Quando tudo é
resolvido ao redor de uma mesa, evidentemente com as cadeiras
colocadas e as pessoas com os pés no chão, naturalmente chega-se
a um denominador comum.

Não é dessa maneira que chegaremos a algum lugar. Apenas
haverá desgaste do parlamento. Não estou aqui de graça. Nós,
Deputados, fazemos um vestibular pesado de quatro em quatro anos
para continuar ou para ingressar nesta Casa. Estou no meu segundo
mandato. Mesmo trabalhando, é difícil continuar neste parlamento. Há
Deputados que trabalhavam muito, mas, infelizmente, não estão mais
aqui. Nossos concorrentes não estão aqui, mas lá fora. Foi isso o que
ocorreu na eleição passada. Muitos dos que aqui estão usaram o
palanque para criticar o salário do Deputado. Estenderam faixas nos
comícios apresentados pelos parlamentares durante a campanha.
Entretanto, essas pessoas que fizeram críticas ferrenhas a esta Casa
estão aqui hoje, e vêem que a realidade é outra.
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Devemos sentar, conversar e resolver o problema internamente,

a fim de buscar uma solução. De acordo com a imprensa, o
Governador Aécio Neves vê a Comissão de Segurança Pública como
oposição a seu Governo. Sou situação em tudo o que é importante
para Minas Gerais e serei oposição a tudo que não for. Jamais serei
vaca de presépio. Nunca balançarei a cabeça para "a", "b" ou "c". O
mais importante é ter consciência do dever cumprido, poder deitar e
dormir. Não aceitarei pressão de ninguém. Minha posição quanto a
qualquer matéria é definida e pensada, para que não haja
possicionamento incorreta. Creio que a carapuça servirá para alguns e
espero que a coloque quem achar que sirva.

Quem está aqui não votou em mim. Cada Deputado votou em si
mesmo. Se dependesse do voto do Palácio da Liberdade, não estaria
eleito. Tenho de agradecer aos eleitores que votaram em mim, a
maioria de Juiz de Fora e de outros municípios espalhados por Minas
Gerais. Não desejo agredir "a" ou "b"; pelo contrário, quero ver o
parlamento caminhar com as próprias pernas, de cabeça erguida.
Deve haver união, ainda que haja discussão partidária, o que é
natural, tanto aqui como na China. Após uma discussão, é necessário
que os homens se sentem, conversem e até se abracem. Não se
devem criar inimigos por meio da política. O mundo é muito melhor
que isso.

O Deputado Sargento Rodrigues é peça fundamental na Comissão
de Segurança Pública. V. Exa. deve continuar fazendo seu trabalho e
pode ter certeza de que muitos o estão reconhecendo. Não estou aqui
como um anjo da guarda de V. Exa., muito pelo contrário, pois na
campanha para a reeleição, V. Exa. foi a Juiz de Fora buscar votos, e
eu briguei para não perdê-los. Quero apenas revelar a V. Exa. o que
sinto.

Da mesma forma, digo publicamente que o Presidente Mauri Torres
foi eleito por nós para nos representar e, até o momento, não temos
nada que venha contra seu modo de atuar.

Não vejo com bons olhos esse distúrbio que começa a acontecer no
parlamento de Minas Gerais.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, não só
por seu conhecimento, mas também por sua voz radiofônica tão
brilhante.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, nobre

Deputado, que, além de sua sabedoria, sempre traz seu bom-humor.
Neste momento, quero trazer o meu respeito a V. Exa., essa grande
figura pública com uma história de relevantes serviços prestados a
Minas e, em especial, a Juiz de Fora. Embora a certa distância,
acompanho o trabalho de V. Exa.

Todos nós, na vida pública, temos que enfrentar as adversidades.
Nesse contexto, há aqueles adversários que não sabem enfrentar-nos
olho no olho, frente a frente. V. Exa., que sempre tem a prática da
franqueza e da sinceridade, também às vezes tem que enfrentar
aqueles que sorrateiramente tentam denegrir sua imagem.
Recentemente, recebemos um tipo de correspondência espúria, que
não merece sequer ser mencionada e por meio da qual tentaram
manchar a imagem do nobre parlamentar. Não vamos entrar no mérito
da questão, uma vez que é claro que aqueles que atacam de forma
anônima e sorrateira não se mostram dignos da atividade pública.
Esses são resquícios da ditadura. Essas são pessoas que não se
preparam para o embate frente a frente e em nada contribuem para
este País.

V. Exa. tem uma história brilhante e séria. Por ter justamente uma
vida pública limpa, consegue manter a natureza do bom-humor
entremeada com as atividades responsáveis de um mandato
parlamentar. Registro aqui minha solidariedade, apesar de V. Exa.
não precisar, uma vez que tem uma história que fala por si só. V. Exa.
merece deste Deputado e, não tenho dúvida, dos demais pares desta
Casa todo respeito e admiração, assim como o merece e o tem por
parte do povo de nossa querida Juiz de Fora. Parabéns, Deputado.

O Deputado Alberto Bejani - Deputado, sinto-me agradecido a V.
Exa. por sua solidariedade. Esse não é um ato político, mas, sim, um
ato sujo de adversários que não conseguem fazer com que a
população, principalmente a de Juiz de Fora, compreenda que eles
estão trabalhando, pois só aparecem de quatro em quatro anos. São
os chamados "políticos Copa do mundo". Abandonam suas bases e
aparecem apenas três ou quatro meses antes das eleições para
comprar votos e enganar o povo com cestas básicas, camisetas,
carros de som, etc.

Já fiz um trabalho de quatro anos naquela cidade como parlamentar

rAC
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e agora, já há um ano e meio, continuo a fazê-lo. Além disso, tenho
minha passagem lá como Prefeito, tendo ganhado a eleição dos
coronéis pelo Partido da Juventude, o PJ, com um minuto e meio na
televisão e sem dinheiro. Hoje, pago caro por isso, mas tenho minha
vida limpa.

As pessoas que falaram tudo aquilo a meu respeito se dizem
políticos, mas não são. São homens podres que não têm um pingo de
caráter e sensibilidade e que se esquecem de que Bejani não nasceu
do ovo da galinha. Tenho mãe, pai, irmãos e filhos, que sofrem
também com essas denúncias que nada têm a ver com minha pessoa.

Estou com a cabeça erguida, tanto que venho a esta tribuna e falo o
que penso, sem medo algum de represália. Pelo contrário, tenho a
certeza absoluta de que meus atos foram totalmente acobertados pela
lei. A Prefeitura de Juiz de Fora conta com mais de 14 mil
funcionários, e o seu secretariado foi considerado um dos melhores
que a cidade já teve, composto por pessoas sérias, dignas e
honestas. Quem já foi Prefeito sabe muito bem que, em Prefeituras
como a de Juiz de Fora, a de Belo Horizonte, a de Uberlândia, a de
Uberaba e as de outros municípios de Minas Gerais, o cargo de
Prefeito é político, contando com uma assistência técnica composta
por homens formados e que entendem do que fazem.

Portanto, continuo com a minha consciência tranqüila e, nas
próximas eleições, darei uma resposta a eles. Posso até não ganhar,
mas darei muito trabalho para aquela cambada que lá está. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Registro de presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

de Nelson Thibau, ex-Deputado Estadual da Legislatura de 1967 a
1971 e ex-Deputado Federal da Legislatura de 1975 a 1979.



997
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.
83 do Regimento Interno, considerando que o parecer da Comissão
de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.042/2003 foi emitido em
21/10/2003, torna sem efeito despacho proferido na reunião ordinária
realizada no dia 28 daquele mês referente a requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo em que solicita o encaminhamento da
matéria à comissão seguinte à qual havia sido distribuída, por perda
de prazo da Comissão de Justiça.

Mesa da Assembléia, 23 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 7012004, do Deputado Biel Rocha e outros, que
acrescenta parágrafo ao art. 39 da Constituição do Estado. Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Mauro Lobo; suplentes
- Deputados Miguel Martini e Bonifácio Mourão; pelo Bloco PT-PCdoB:
efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado Ricardo Duarte;
pelo PL: efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Jayro
Lessa; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalctever Lopes; suplente -
Deputado Leonardo Quintão. Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

os 2.542/2004, da Comissão de Turismo, e 2.543 e
2.544/2004, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 28 Reunião Extraordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos Requerimentos
n

os 2.305 e 2.390/2004, do Deputado João Bittar, e 2.310 a
2.313/2004, 2.315 e 2.316/2004, 2.318 a 2.32312004 e 2.32512004, do
Deputado Leonardo Moreira; de Assuntos Municipais (2) - aprovação,
na 38 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158

r/s
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Legislatura, dos Requerimentos n os 2.303/2004, do Deputado
Doutor Viana, 2.338/2004, do Deputado Gil Pereira, 2.340 a
2.342/2004, da Deputada Ana Maria Resende, e 2.344 a 2.351/2004,
do Deputado Antônio Andrade; e aprovação, na 48 Reunião Ordinária
da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 2.406 a 2.415/2004, do Deputado Arlen Santiago,

2.417 e 2.479/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.456/2004, do
Deputado João Bittar, e 2.469/2004, do Deputado Antônio Andrade;
de Direitos Humanos - aprovação, na 48 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Requerimento n°
2.468/2004, do Deputado Antônio Andrade; de Educação - aprovação,
na 2 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Projetos de Lei n os 456/2003, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, 1.235/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria,
1.236/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 1.237 e
1.259/2003, do Governador do Estado, 1.275/2003, do Deputado
Olinto Godinho, 1.320/2003, do Deputado Mauri Torres, e dos
Requerimentos nos 2.394/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
2.404/2004, da Deputada Ana Maria Resende, 2.418/2004, do
Deputado Doutor Viana, 2.450/2004, da Deputada Ana Maria
Resende, 2.45212004, do Deputado Doutor Viana, 2.459 e 2.463/2004,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.467/2004, do Deputado Antônio
Carlos Andrada, 2.47712004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.478
e 2.481/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.482/2004, do Deputado
Fahim Sawan, 2.484/2004, da Deputada Maria Olívia, 2.485/2004, do
Deputado Weliton Prado, e 2.492 e 2.493/2004, do Deputado Doutor
Viana; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 33 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 2.41912004, do Deputado Gil Pereira, e

2.435/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, e rejeição do
Requerimento n° 2.431/2004, do Deputado Leonardo Quintão; de
Meio Ambiente (2) - aprovação, na 2a Reunião Extraordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
nos 2.288/2004, do Deputado Gil Pereira, e 2.388/2004, do Deputado
Leonardo Moreira; e aprovação, na 28 Reunião Ordinária da 28 Sessão
Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, do Requerimento n°
2.073/2003, da Comissão de Participação Popular; de Participação
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Popular - aprovação, na P Reunião Extraordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15' Legislatura, da Proposta de Ação
Legislativa n° 215/2004; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 3
Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Projetos de Lei n

o
s 1.256 a 1.258/2003, do

Governador do Estado, e dos Requerimentos nos 2.283, 2.292 e
2.30112004, da Deputada Ana Maria Resende, e 2.306/2004, do
Deputado João Bittar; e aprovação, na 4 a Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.327/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, com a Emenda

n° 1, 2.307/2004, da Deputada Jô Moraes, e 2.392 e 2.461/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 3
Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Projetos de Lei n

o
s 1.19112003, do Deputado Zé

Maia, 1.202/2003, do Deputado Weliton Prado, 1.210/2003, da
Deputada Vanessa Lucas, 1.215/2003, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, e dos Requerimentos n

o
s 2.290/2004, do Deputado

Doutor Ronaldo, 2.298/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.326/2004,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.352 a 2.387/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, e 2.402/2004, da Deputada Ana Maria
Resende; de Transporte (2) - aprovação, na P Reunião Extraordinária
da 2 Sessão Legislativa Ordinária da i& Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 2.27312004, do Deputado Célio Moreira,

2.389/2004, do Deputado Leonídio Bouças, 2.39112004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 2.399/2004, do Deputado Doutor Viana,
2.421/2004, do Deputado Leonardo Quintão, 2.432/2004, do Deputado
Leonardo Quintão, e 2.434/2004, da Deputada Lúcia Pacífico; e
aprovação, na 3 1 Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n° 2.462/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Turismo (2) - aprovação, na 3
Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Requerimentos nos 2.317 e 2.430/2004, do Deputado
Leonardo Quintão, 2.393/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
2.396 e 2.397/2004, do Deputado Doutor Viana; e aprovação, na 4
Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da iSB
Legislatura, do Requerimento n° 2.480/2004, do Deputado Doutor
Viana (Ciente. Publique-se.).

MAIS
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos das Deputadas Ana Maria
Resende solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.380/2004, e Marília Campos solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei Complementar n° 46/2003, e dos Deputados Fahim
Sawan (6) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nos
449, 567, 809, 1.016, 1.029 e 1.173/2003, Gilberto Abramo solicitando
a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.267/2003 (Arquivem-se
os projetos.), e Laudelino Augusto solicitando a retirada de tramitação
do Requerimento n° 2.424/2004 (Arquive-se o requerimento.); nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
dos Deputados José Henrique e outros solicitando a realização de
reunião especial para comemorar o Centenário do nascimento do Sr.
José Bonifácio Lafayette de Andrada, e Paulo Piau, Antônio Andrade e
Fábio Avelar e outros solicitando a realização de reunião especial para
homenagear o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
CREA-MG - pela passagem dos seus 70 anos de fundação; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
dos Deputados Adalclever Lopes solicitando a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei n° 5/2003, Paulo Piau (3) solicitando a inclusão
em ordem do dia dos Projetos de Lei n

o
s 264 e 271/2003 e do parecer

da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei
n° 1.067/2003, Carlos Pimenta (18) solicitando a inclusão em ordem
do dia dos Projetos de Lei nos 133,134,136,138,139 e 147/2003 e dos
pareceres da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade dos
Projetos de Lei n os 132, 135, 137, 140 a 142, 145, 146, 148, 151, 153
e 937/2003 e Gilberto Abramo solicitando a inclusão em ordem do dia
do Projeto de Lei n° 743/2003; nos termos do inciso VII do art. 232 c/c
o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Paulo
Piau solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
268/2003 e Ricardo Duarte (2), solicitando que os Projetos de Lei nos
1.072 e 1.289/2003 sejam encaminhados às comissões seguintes a
que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do inciso XXXII do art.
232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Ana Maria
Resende solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
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926/2003.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 223/2003, da
Deputada Maria José Haueisen, que acrescenta parágrafos ao art. 30
da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e
a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências, e 935/2003, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a permutar com José Piau de Souza Filho os imóveis
que especifica (A sanção.).

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

em que solicita o encaminhamento de ofício ao Presidente do Instituto
do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional, pedindo-lhe informar a
essa Comissão quais medidas serão tomadas para a preservação do
sítio arqueológico da Mina de Capão Xavier. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, em que requer seja
encaminhado oficio ao Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador
da 6a UNIT e DNIT, com pedido de informação sobre a atual situação
da malha rodoviária estadual e dos trechos das rodovias conveniadas
com o Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, em que requer
seja encaminhado oficio ao Presidente da Câmara Municipal de
Alfenas com pedido da relação dos projetos apreciados naquela Casa,
incluindo número, ementa e situação - aprovação ou rejeição - nos
anos de 2002 e 2003, e também cópias dos projetos que dispõem
sobre saneamento básico, taxas municipais, concessão para
exploração de água e exploração ou construção de terminal
rodoviário. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita a
constituição de Comissão Especial para proceder a estudos sobre a
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situação dos depósitos de veículos apreendidos. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 69/2003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 17812003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Marília Campos, em que solicita que o
Projeto de Lei n° 728/2003 seja distribuído à Comissão do Trabalho.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, antes de entrar na 2

Fase da Ordem do Dia, gostaria de fazer uma observação. Temos
vários vetos em votação, dois deles em turno único, e, depois,
prosseguimento de discussão dos demais vetos, que se encontram na
faixa constitucional. V. Exa. pode reparar que não há quórum para
votação de veto, pois precisaríamos da presença de 39 Deputados.
Pediria, então, a V. Exa. que encerrasse a reunião de hoje.

Gostaríamos, no entanto, de debater com os Líderes da Casa uma
pauta mínima de votação, com vistas a um acordo sobre o conteúdo
dos vetos e de projetos importantes que tramitam na Casa. Entre eles,
damos especial importância aos projetos de plano de carreira,
principalmente, por estar mais avançado, o da educação. Solicito,
então, a V. Exa. verificar a possibilidade da realização de uma reunião
do Colégio de Líderes, a fim de abordarmos os pontos importantes.
Nós, do Bloco PT-PCdoB, achamos fundamental entrar num processo
de discussão mais global em que pudéssemos fazer a análise dos
vetos, mas dentro de um acordo em que os planos de carreira fossem
também apreciados com maior rapidez. Nenhum deles ainda foi
apreciado na Comissão de Justiça, e isso nos tem deixado, de fato,
preocupados, uma vez que os projetos de vetos não andam aqui no
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Plenário, como também não andam na Comissão de Justiça e nas
demais comissões os projetos de plano de carreira. É importantíssima
para nós a votação desses planos, sei que para os demais Deputados
também. O da educação chegou anteriormente a esta Casa e,
infelizmente, não conseguimos ainda avançar na velocidade
necessária para sua aprovação.

Pediria, portanto, a V. Exa. que tentássemos um acordo sobre essa
pauta, a fim de avançarmos em relação aos vetos. Para que isso
ocorra, gostaríamos, também, de um acordo com as demais
bancadas, a fim de que os planos saiam da Comissão de Justiça, indo
para as demais comissões, apressando, assim, a votação dos
projetos.

Solicito, finalmente, a V. Exa. o encerramento da reunião. Se for da
aquiescência de V. Exa., convoque uma reunião do Colégio de
Líderes a fim de avançarmos no acordo de uma pauta para os
próximos dias na Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nos
15.734, 15.738, 15.784, 15.852, 15.855, 15.898, 15.902, 15.921,
15.922, 15.924, 15.927, 15.928 e 15.932, uma vez que permaneceram
em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 22/3/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Palavras do Sr.
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Presidente - Composição da Mesa - Registro de presenças -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Laudelino Augusto - Apresentação musical e exibição de
imagens - Apresentação dos índios pataxós - Lançamento da Frente
Parlamentar - Palavras do Cacique Baiara - Entrega de placas -
Palavras de D. Célio de Oliveira Goulart - Palavras do Sr. Reynaldo
Guedes Neto - Palavras do Sr. Afonso Murad - Palavras do Sr. Apoio
Heringer Lisboa - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Biel Rocha - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Gil
Pereira - José Henrique - Laudelino Augusto - Maria José Haueisen -
Maria Tereza Lara - Padre João - Ricardo Duarte - Sebastião Navarro
Vieira - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 20h115min,

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

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a reunião
especial prevista para as 116h30min de hoje foi cancelada por motivo
de força maior.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos para compor a Mesa os Exmos. Srs. D.

Célio de Oliveira Goulart, Presidente da CNBB Regional; Apoio
Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão; Reynaido
Guedes Neto, porta-voz do Fórum de ONGs do Circuito das Aguas -
FOCAS -; Afonso Murad, representante do Projeto Amigo da Agua;
Adoipho Valladares Porteila, Diretor do IGAM, neste ato
representando o Secretário José Carlos Carvalho; Cel. Evandro Vida[,
representando o Comandante da 4° Divisão de Exército, 48 RM, Gen.
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Castro; Rodrigo Campos, Diretor de Furnas; Deputado Laudelino
Augusto, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Sérgio Menin Teixeira

de Souza, representando a Associação Comercial de Minas; Pieter
Max Pfeiffer, Cônsul da Suíça; Joana d'Arc Souza, Presidente da
Vibra-Mais-Vida para a Bacia do Ribeirão do Arrudas; Enio Resende
de Souza, Coordenador Técnico de Meio Ambiente da EMATER; Adir
José de Freitas, Conselheiro do CREA-MG; Jaqueline Ramalho,
Coordenadora Pedagógica do Projeto Amigo da Agua - Fundação
L'Hermitage; lsaías de Barros Abreu, Secretário Executivo do Serviço
Franciscano Justiça Paz Ecologia; Otávio Freitas, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Nova Lima;
Luiz Augusto Almeida, Superintendente do Meio Ambiente da CEMIO;
Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do Dia Mundial

da Agua e ao lançamento da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e
Preservação das Aguas.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Laudelino Augusto
Mineiros, mineiras, Sr. Presidente, componentes da Mesa, senhoras

e senhores, nossa saudação. O livro do Gênesis, primeiro livro da
Bíblia, em seu primeiro versículo nos ensina que o espírito do Criador
pairava sobre as águas no momento da criação. A ciência constata,
divulga, apregoa que a vida humana e a de todos os seres vivos têm
sua origem nas águas e delas dependem para sua sobrevivência e a
perpetuação das espécies.

Uma triste constatação: as águas estão ameaçadas, e, com elas, a
humanidade e todo ser vivo; nascentes estão destruídas; rios e lagos,
contaminados e assoreados; há poluição química, esgotos e lixo,
exaustão de fontes de águas minerais, desmatamento. Dados da ONU
dizem que 1 bilhão de pessoas no planeta não têm acesso à água
potável e que 25 mil pessoas morrem diariamente em conseqüência
direta ou indireta da falta de água tratada ou de doenças originadas
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por sua contaminação. Todas essas situações são resultados de
ações humanas inconseqüentes, da busca desenfreada de lucro, da
falta de educação ambiental, da injusta distribuição de bens, da
irresponsabilidade de setores dos chamados poderes públicos em
todos os níveis.

Mas há também uma feliz constatação. Em meio às angústias, há
esperança: organizações do mundo inteiro se levantam,
conscientizando-se e realizando ações que viabilizem a preservação
da quantidade e da qualidade dos mananciais, bem como o livre
acesso de todos os seres vivos à água. Cresce também, graças a
Deus, a consciência ecológica e ética. Os projetos da Agenda 21, aos
poucos, vão saindo do papel em vários lugares, e setores dos
chamados poderes públicos reagem positivamente, com o
cumprimento de seus deveres. Cabe a todos nós, sociedade e poder
público, eliminar as causas das tristes constatações e ampliar as
ações que motivam felizes constatações. E com essa dinâmica que
queremos celebrar hoje o Dia Mundial das Aguas.

Fala-se de crise da água, mas, na realidade, ocorre muito mais uma
questão de gerenciamento do que de escassez. Há vários estudos
que comprovam que a quantidade de água no planeta é a mesma há
milhões de anos. A solução passa pela educação ambiental, pelo
respeito e preservação da natureza e por uma gestão racional e
compartilhada por todos os segmentos da sociedade. E urgente
restabelecer as condições necessárias para o devido acolhimento da
água que cai do céu, como bênção. Aliás, isso aprendemos com o
caro Apoio, que diz com tanta propriedade que o problema está em
acolher a chuva. Agora há pouco, com a grande chuva que caiu na
nossa cidade, fiquei preocupado. Como essa água está sendo
acolhida por Belo Horizonte? Como foi acolhida pela zona rural e
pelas periferias da nossa cidade? Deixo essa questão para todos.

Devolver as matas aos topos dos morros é urgente, assim como
preservar as matas ciliares e a vegetação adequada para permitir a
penetração da água que vai alimentar e realimentar as nascentes e as
fontes. Também é importante garantir políticas de preservação e de
conscientização de pessoas e de comunidades sobre os conceitos de
desenvolvimento sustentável, de uso racional da água e dos demais
bens da natureza; reconhecer a importância dos aqüíferos, das bacias
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hidrográficas, dos mangues, das estâncias hidrominerais, riqueza
inestimável de Minas; e resgatar o valor terapêutico das águas, a
crenoterapia, a cura pelas águas. Há exemplos históricos.

O Governo Estadual e as pessoas comprometidas com o
desenvolvimento do Estado falam sobre a Estrada Real. Membros da
família real, ao se submeterem a tratamento de saúde, passavam pelo
Circuito da Aguas. A Princesa Isabel, em Caxambu, minha terra
querida, conseguiu restabelecer sua saúde e, ao engravidar, cumpriu
promessa construindo a Igreja de Santa Isabel da Hungria. Na antiga
Grécia, durante a noite, os soldados colocavam suas espadas de ferro
em bilhas e no outro dia tomavam a água para se fortalecerem. Há
estudos aprofundados sobre a crenoterapia.

Defender as águas é defender a vida. A água é para a vida e não
para a morte. No vale do Jequitinhonha, as vítimas , do
desmoronamento de barragens cantaram para nós esse refrão: "Agua
é para a vida e não para a morte". Lamentavelmente, por falta de
gerenciamento adequado e por considerarem um valor econômico
para a água superior ao biológico e social, tem ocorrido destruição e
morte. Citarei algumas situações: contaminação das águas causando
doenças e muitas vezes acarretando morte por falta de tratamento de
esgoto, dos efluentes das indústrias e das empresas, pois a água é
para a vida e não para a morte; construção de barragens sem o
devido respeito e encaminhamento social aos atingidos por elas,
levando-os ao sofrimento, à destruição cultural e muitas vezes à
miséria. Na semana passada, no Dia Nacional de Luta dos Atingidos
por Barragens, em Belo Horizonte vimos pessoas na miséria, cujos
direitos não foram respeitados. Além de sofrerem com a questão
cultural e serem arrancados de suas terras, não têm as mínimas
condições de sobrevivência.

Outro exemplo negativo: enchentes e desabamentos causam mortes
por falta de planos diretores. Segundo o Estatuto das Cidades,
municípios com população de 20 mil habitantes devem ter plano
diretor. Defendemos e reivindicamos esse plano e contribuiremos para
que todas as cidades, por menores que sejam, tenham plano diretor.
Um bairro precisa de plano diretor urbano ou rural. Uma rua ou uma
casa precisam de planejamento. Por falta deles, constroem-se
habitações nos leitos secundários de rios. Conhecemos cidades



1008
construídas de costas para rios onde são jogados esgoto e lixo,
tomando-se o rio como inimigo. Entretanto, devem ser as veias. A
água é o sangue da terra. A desmineralização das águas minerais é
outro exemplo. Aguas que levaram centenas de anos para adquirir
características medicinais e o agradável sabor são exauridas pela
superexplotação por multinacionais e outras empresas, como
aconteceu no Circuito das Aguas, no Sul de Minas.

Agua é para a vida e não para a morte. Precisamos eliminar as
situações de morte e promover as situações de vida. Por isso,
conclamamos a todos e a todas a se engajarem na defesa e na
preservação do meio ambiente. Aproveitando esse grande mutirão
nacional que é a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica, de
algumas igrejas cristãs, evangélicas, organizações da sociedade civil
e pessoas de boa-vontade, todos estão realizando a campanha Agua,
Fonte de Vida. Pela perpetuação das espécies, pela qualidade de vida
e conservação da Terra, nosso planeta-água. Com essas premissas é
que criamos a Frente Parlamentar de Defesa e Preservação das
Aguas, que será lançada dentro de alguns minutos, ao final desta
reunião especial.

Reafirmamos, com precisão, a primazia do valor biológico e,
portanto, social da água, superando o princípio maléfico do valor
econômico. Agua é para a vida, não para a morte. Defender e
preservar a água é defender e preservar a vida. Desejamos e
trabalhamos para que todas e todos tenhamos acesso à quantidade e
à qualidade suficientes de água para vivermos com saúde e bem-
estar, sendo livres e felizes. Viva a água! Viva os defensores da água!
Viva os defensores da vida! Obrigado.

Apresentação Musical e Exibição de Imagens
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Sra. Gracinha Horta,

que interpretará a música "Planeta Agua", de Guilherme Arantes.
Durante a apresentação serão exibidas imagens ligadas ao tema.

- Procede-se à apresentação e à exibição de imagens.
Apresentação dos índios Pataxós

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação dos
Pataxós em homenagem à água.

- Procede-se à apresentação dos índios pataxós.
Lançamento da Frente Parlamentar
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O locutor - Passamos a palavra ao Deputado Laudelino

Augusto, para o lançamento da Frente Parlamentar Mineira de Defesa
e Preservação das Aguas, que conta, em sua coordenação, com os
Deputados Dimas Fabiano, Doutor Ronaldo, Doutor Viana, Maria
Tereza Lara, Laudelino Augusto e Ana Maria Resende.

O Deputado Laudelino Augusto - Convido os Deputados da
coordenação a virem até aqui. A frente se propõe a ser um fórum,
espaço para debates sobre tudo que se refere à questão da água,
com vistas à busca de soluções. Não resolveremos tudo, mas
queremos somar forças com as entidades que já existem. Temos
muitas ONGs e entidades defendendo as matas, os rios, a agricultura
orgânica e sustentável, enfim, o meio ambiente como um todo.
Queremos ser esse espaço, especialmente no que diz respeito à
legislação e à fiscalização, o que compete a nós como representantes
da população. Queremos somar com o Executivo, com o Legislativo
em todos os seus níveis e com o Judiciário, para que tenhamos como
desenvolver as ações possíveis. O Brasil e o mundo podem ser
melhores, podem garantir a qualidade e a quantidade da água e a
acessibilidade a ela.

Essa Frente está sendo organizada para ser o fórum de discussão e
de parceria com a sociedade, com cada cidadão e cidadã. Tem como
princípios de atuação: defender veementemente as águas, bem
público - a CNBB está fazendo um abaixo-assinado para mudar uma
lei tirando a palavra "recursos" para colocar "patrimônio", será uma lei
de patrimônio hídrico neste País; impedir que as águas sofram danos -
daí a defesa das nascentes, fontes, lençóis freáticos, bacias
hidrográficas, estâncias hidrominerais e mananciais; lutar de forma
permanente pela não-privatização dos recursos hídricos, ou do
patrimônio hídrico, melhor dizendo; implementar e apoiar, em parceria
com a sociedade civil organizada, programas de conscientização e de
educação ambiental, popular, empresarial e coorporativa, para serem
ferramentas eficientes na luta pela eliminação do desperdício e da
contaminação em qualquer de suas formas, a fim de que possamos
garantir qualidade, quantidade e acessibilidade à água; atuar de forma
compartilhada com entidades, fundações, organizações
governamentais e não governamentais. Exercer, juntamente com
órgãos governamentais competentes e a sociedade civil, o papel de
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fiscalizador das questões ambientais. E assim que vislumbramos
• preservação e defesa do mais importante bem natural de que dispõe
• humanidade, que é a nossa água, ou, como dizia São Francisco,
nossa irmã água, ou, como falam nossos indígenas, o sangue da
terra.

Aqui estamos os Deputados da coordenação; outros Deputados
poderão participar dessa Frente Parlamentar, assim como
Vereadores, já que os fatos realmente ocorrem nos municípios. Sr.
Presidente, consideramos apresentada para que seja lançada
oficialmente a Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
das Aguas.	 -

TRANSCRIÇÃO
MATÉRIA TRANSCRITA NOS ANAIS DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, A PARTIR DO DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DO DEPUTADO LAUDELINO AUGUSTO, PUBLICADO NA EDIÇÃO

DE 8/4/2004
MANIFESTO DE CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MINEIRA

DE DEFESA E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS
As águas estão ameaçadas! E com elas, toda a vida do planeta!

Diante disso, organizações de todo o mundo levantam-se, buscando
colocar em prática ações que viabilizem a preservação da quantidade
e da qualidade dos mananciais existentes. A solução passa pela
conscientização dos povos, pela conquista democrática de direitos
diante da atitude positiva de decisões políticas. Daí, a importância de
se criar a Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das
Aguas.

A Organização das Nações Unidas - ONU - declarou o ano de 2003
como o Ano Internacional da Agua Doce, chamando a atenção da
Aldeia Global para o problema, que tende a se agravar rapidamente. A
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - elegeu o tema
"Fraternidade e Agua" para a Campanha da Fraternidade de 2004,
sob o lema "Agua, Fonte de Vida".

O planeta Terra é composto de 70% de água, mas apenas 1% deste
total é de água doce, tendo ou podendo adquirir a característica de
potável. Deste montante, 12% encontram-se no Brasil. Ou seja, nossa
Nação é responsável pela manutenção de 12% dos recursos hídricos
para o uso humano disponíveis no mundo. Em nosso País, a
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agricultura consome 59% dos recursos hídricos; o consumo
doméstico e comercial vem em segundo, com 22%; e por último, as
indústrias, que gastam 19%. Estima-se que, só em São Paulo, o
desperdício chega a 10m 3/s, água que, se conservada, poderia ser
aproveitada por 4.300.000 pessoas por dia! Dados da UNESCO
mostram que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso
à água potável e 25 mil morrem diariamente em conseqüência direta
ou indireta da falta de água potável ou por doenças originadas na sua
contaminação.

Já é hora de encararmos com as devidas coragem e disposição este
problema! E responsabilidade de toda a sociedade, de todo
governante, de todo parlamentar! Urge que destinemos todo o nosso
empenho - político, social e educacional - num esforço para se criarem
políticas públicas e privadas de preservação, de conscientização das
comunidades, de racionamento no uso e de reconhecimento das
bacias hidrográficas, dos aqüíferos, dos lençóis freáticos, dos
mangues e das estâncias hidrominerais, de resgate do valor
terapêutico das águas minerais e de revalorização da crenoterapia,
bem como de todo ambiente que tenha a água como elemento
predominante, como patrimônio inalienável de toda a Nação; e de toda
manifestação de cunho ambientalista como um movimento em defesa
da vida, para que possamos preservar a nós mesmos e nos engajar
de forma inadiável na luta pela perpetuação das espécies e pela
conservação da Terra.

Esta Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das
Águas, que se pretende um fórum permanente de debates sobre
todos os temas que sejam abrangidos por seus princípios de atuação,
nascida em Minas Gerais, certamente atingirá a sensibilidade e a
capacidade de renovação de cada ser humano em todo o Brasil e,
quiçá, no mundo, para que façamos das Aguas uma bandeira que se
ergue em prol da vida.

Imbuídos destes propósitos é que nós, infra-assinados, instituímos
hoje esta Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das
Águas, que buscará abranger todos os setores da sociedade, através
de seus legítimos representantes nas Casas Legislativas de todo o
País, tendo como eixos estruturantes das ações a serem
implementadas os seguintes princípios.
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Princípios de Atuação da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e

Preservação das Aguas
1 - Defender, veementemente, as Aguas, que constituem um bem

público nacional, patrimônio inalienável de todos os seres vivos.
2 - Impedir que sofram quaisquer danos, recursos limitados que são,

no aspecto quantitativo e qualitativo, as nascentes, as fontes, os
lençóis freáticos, as bacias hidrográficas, os rios e as lagoas, as
estâncias hidrominerais, os mananciais, os aqüíferos, mares e
oceanos.

3 - Preservar, necessariamente, todos os elementos a eles ligados
que, de alguma forma, impliquem na sua preservação, como as matas
ciliares e de topos e os mangues, entre outros.

4 - Lutar, de forma permanente, pela não-privatização dos recursos
hídricos e pelo acesso incondicional a eles de toda a população,
preparada para a sua utilização racional, comedida, consciente e
baseada em preceitos ecológicos de preservação.

5 - Implementar e apoiar, em parceria com a sociedade civil
organizada, programas de conscientização popular, empresarial e
corporativa, que transformar-se-ão em ferramentas eficientes na
eliminação do desperdício e da contaminação, em qualquer das suas
formas, da água de que dispomos, objetivando a manutenção de sua
quantidade e qualidade.

6 - Atuar, de forma compartilhada, coesa e integrada, com
entidades, fundações, organizações não governamentais e
governamentais, profissionais especializados e com a sociedade
como um todo, na busca de soluções e alternativas que visem à
preservação de todo recurso hídrico existente e na realização de
estudos que possibilitem fomentar a sua renovação e chegar à
substituição do recurso hídrico em vários processos, evitando a sua
extinção.

7 - Exercer, juntamente com os órgãos governamentais
competentes, além das organizações da sociedade civil, o papel de
fiscalizador das questões ambientais, buscando a intermediação de
conflitos, acompanhando a apuração de crimes contra o meio
ambiente, pleiteando em favor da prevenção de acidentes e
estimulando Governos e iniciativa privada a investirem em gestões
socialmente responsáveis e conscientes, combinadas com o manejo
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adequado dos recursos hídricos.

E com o que vislumbramos a preservação do mais importante bem
natural de que a humanidade dispõe e que se tornou alvo de
exploração desmedida, irracional e de cunho excessivamente
comercial, que combateremos, construindo a sua perenização.

22 de março de 2003.
Primeiros Signatários da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e

Preservação das Aguas
Deputados Estaduais: Laudelino Augusto (PT) - Maria José

Haueisen (PT) - Maria Tereza Lara (PT) - Márcio Passos (PFL) -
Weliton Prado (PT) - Ricardo Duarte (PT) - Padre João (PT) - Chico
Simões (PT) - Rogério Correia (PT) - André Quintão (PT) - Biel Rocha
(PT) - Marília Campos (PT) - Doutor Ronaldo (PDT) - Ana Maria
Resende (PSDB) - Jô Moraes (PCdoB) - Luiz Fernando Faria (PPB) -
Fábio Avelar (PTB) - Paulo Piau (PFL) - Fahim Sawan (PSDB) - Lúcia
Pacífico (PTB) - Domingos Sávio (PSDB) - Sidinho do Ferrotaco (PL) -
Vanessa Lucas (PSDB) - Irani Barbosa (PFL) - Jayro Lessa (PL) -
Dinis Pinheiro (PL) - Célio Moreira (PL) - Adelmo Carneiro Leão (PT) -
Adaiclever Lopes (PMDB) - Leonardo Quintão (PFL) - Ivair Nogueira
(PMDB) - Bonifácio Mourão (PMDB) - Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

Deputados Federais: Odair José da Cunha (PT) - Patrus Ananias
(PT).

Vereadores: Cássio Mendes (São Lourenço) - Luiz Augusto Lima
Silveira (Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço) - Antônio
Carlos C. Sanches (São Lourenço).

Palavras do Cacique Baiara
Boa-noite. Em nosso canto, em nossa oração, homenageamos a

água porque é a própria vida. Nós, povos indígenas, ficamos tristes
quando constatamos a falta de consideração dos homens brancos
para com as águas. Os povos indígenas preservam os rios e suas
nascentes porque a terra e a água asseguram suas vidas. Se
cortamos pequena veia do nosso braço, nosso sangue derramará. Da
mesma forma, se desmatarmos as cabeceiras de nossos mananciais,
como os rios poderão produzir água limpa? As grandes mineradoras e
empresas, muitas vindas de fora, poluem nossos rios. Também as
cidades grandes poderiam preservar os rios. O rio das Velhas, na
cabeceira, apresenta água limpa, potável. Mas, em Belo Horizonte, se
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pisarmos no rio das Velhas, ficaremos contaminados.

Agradecemos à Igreja Católica a Campanha da Fraternidade sobre
as águas, porque é um incentivo às autoridades e ao povo brasileiro
na busca da preservação das águas. Nós, indígenas, quando fazemos
nossa oração, dizemos: a água, assim como a Mãe-Terra, representa
• vida para nós. Obrigado. Agradecemos a Deus.

Entrega de Placas
O locutor - O Sr. Presidente fará a entrega de quatro placas alusivas

• esta comemoração, com os seguintes dizeres: "Assim como os
grandes rios se formam do encontro das águas e ganham forças para
seguir seu curso até o mar, a luta daqueles que se dedicam à
preservação da vida tem, na sua aliança, um manancial inesgotável
de energia para transformar a relação dos homens com a natureza. O
Poder Legislativo de Minas Gerais, mais uma vez, se transforma em
palco dessa união e soma esforços para a defesa e a preservação das
águas, prestando sua homenagem àqueles que trabalham pela
perpetuação das espécies e pela conservação do planeta. Belo
Horizonte, 22 de março de 2004.". Para receber a homenagem em
nome da CNBB, convidamos D. Célio de Oliveira Goulart; em nome do
Projeto Manueizão, Apoio Heringer Lisboa; em nome do FOCAS,
Reynaldo Guedes Neto; em nome da entidade Amigo da Agua, Afonso
Murad.

Palavras de O. Céiio de Oliveira Goulart
Sr. Presidente, demais participantes da Mesa, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas; Deputado Laudelino Augusto, que nos convocou
para esta importante reunião em nome da CNBB Regional Leste II,
parabenizamo-lo por essa iniciativa, que teve grande repercussão na
Assembléia Legislativa, para que deste modo possamos entender que
aquilo que é importante para nossa vida vai, aos poucos, ganhando
repercussão junto àqueles que podem e devem movimentar a nossa
sociedade mineira e brasileira para preservação da água.

A CNBB se preocupou em lançar este como o Ano da Agua, tendo
em vista a depredação e tudo o que nossos rios e mananciais estão
sofrendo. Parece-me que essa iniciativa da CNBB tem tido boa
acolhida em toda a sociedade brasileira, assim como repercussão em
outras partes do mundo. Como bem expressaram o Deputado
Laudelino Augusto e o Cacique, a água é fundamental à vida, e
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devemos fazer todos os esforços para mantê-la. São Francisco de
Assis falava: "Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é
muito útil, humilde, preciosa e casta.". Não podemos perder os
princípios fundamentais da vida. Com  certeza, muitas iniciativas como
esse trabalho de conscientização poderão acontecer. A Frente
Parlamentar de Defesa da Agua será muito importante para nós.

No momento, trabalho no Espírito Santo, na Diocese de Cachoeiro
do Itapemirim. Há dois anos a Pastoral Ecológica de nossa diocese
tem conscientizado as crianças e os jovens que periodicamente
visitam os mananciais dos córregos e dos rios naquela região,
plantando mudas de árvores e chamando a atenção dos agricultores
para preservar aquelas pequenas fontes. Hoje pela manhã, na praça
principal da cidade, celebrando o Dia Mundial das Aguas, milhares de
estudantes proclamavam a água como fonte de vida. Certamente,
muitas outras iniciativas estão acontecendo.

Na Quaresma há meios de mortificação, como o jejum e a
penitência. Que o jejum nas dioceses carentes do Norte e do
Nordeste, onde no tempo da seca as pessoas não têm água, fosse a
construção de cisternas! Está aí a voz da Igreja, conscientizando-nos
para que sejamos capazes de lutar e proteger a vida. Agradecemos à
Assembléia Legislativa a homenagem recebida, que levaremos com
muito carinho para a CNBB. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Reynaido Guedes Neto
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores

membros da Mesa, é uma honra muito grande estar aqui hoje na
presença de tão nobre companhia e de outros movimentos.
Reconheço principalmente o trabalho feito pelo Prof. Apoio Heringer,
com o Projeto Manuelzão, referência para todos nós.

O fórum de ONGs do Circuito das Aguas surgiu há cerca de três
anos devido à conscientização de parcela da comunidade da
sociedade civil local, tendo em vista a divulgação de relatório técnico
produzido pela CPRM, serviço geológico do Brasil, dando conta de
que as águas minerais do Circuito das Aguas estavam comprometidas
tanto do ponto de vista qualitativo quanto do quantitativo.

Por força de lei, infelizmente as águas minerais até hoje não são
tratadas como recursos hídricos. Estão submetidas ao Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM. Por ser órgão de fomento da

rs



1016
atividade econômica, o enfoque da gestão sustentável desse
recurso precioso, de grande valor terapêutico, ainda inexplorado,
precisa ser resgatado. A gestão tem ficado comprometida. O
movimento de cidadania pelas águas é um embate de cidadania.

Temos convicção de que sem a construção da Agenda 21, sem
planejamento de integração dos processos de gestão minerária de
recursos hídricos e ambiental, teremos nossos mananciais
irremediavelmente comprometidos. Nossa preocupação é que a frente
parlamentar nos sirva de canal para que tenhamos nossas demandas
atendidas. Peço que seja submetido à Assembléia Legislativa
requerimento dirigido ao DNPM para que não se publique uma
portaria que autoriza a desmineralização parcial das águas. Seus
elementos instáveis estão sendo colocados na minuta divulgada.
Apenas pode ser regulado aquilo que se conhece. Não se conhecem
os aqüíferos hidrominerais do Circuito das Aguas. As águas
subterrâneas do Brasil são pouco conhecidas. Só podemos alterar
aquilo que é conhecido.

Gostaríamos de incentivo maior, uma vez que a própria Constituição
Estadual prevê que o Estado deve priorizar a questão dos planos
diretores de desenvolvimento urbano para as instâncias hidrominerais.
Poderíamos pensar em transformar os parques das águas em
monumentos naturais, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade
e Conservação. Convido os presentes a conhecê-los, pois são
preciosidades. Foi encaminhado à Ministra Marina Silva pedido de
implantação do sistema de gestão ambiental e territorial, que seria a
criação da APA do Circuito das Aguas. Por meio de um conselho
gestor da unidade de conservação, esperamos que haja condições de
se fazer uma Agenda 21 efetiva que garanta em qualidade e
quantidade a manutenção dos nossos recursos hídricos, fomentando
o uso terapêutico das águas, único instrumento de resgate
socioeconômíco para as decadentes estâncias hidrominerais. Somos
contrários à superexplotação e à desmineralização. Esperamos que a
CODEMIG nos ouça nos processos de licenciamento das unidades de
engarrafamento de Caxambu, Cambuquira, e Lambari não possui
licença ambiental. Esse tem sido nosso embate há três anos, ou seja,
que só se faça a licitação após o licenciamento ambiental com
audiências públicas nas estâncias hidrominerais. Esse assunto
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empolga muito. Não merecemos essa homenagem. Esperamos
fazer por onde. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Afonso Murad
Caros amigos, o Amigo da Agua começou há três anos, em Belo

Horizonte, com nascente pequenina e, graças a Deus, hoje já tem
uma história construída de educação ambiental. Na sexta-feira,
vivemos experiência bonita e quero partilhá-la. No Parque das
Mangabeiras, reunimos mais de 5 mil crianças e adolescentes de 25
escolas da região metropolitana que participam de um trabalho
ambiental. Foi muito bonito ver as crianças e os adolescentes se
apresentando, trazendo a sua experiência, exercitando o
protagonismo, o que nos faz ver que a água está ligada a uma
questão maior do ambiente e a uma proposta nova de sociedade.
Estamos felizes por podermos somar-nos a essa nova proposta de
sociedade. Nossa esperança é ver essa Frente Parlamentar adotando
posturas favoráveis a uma sociedade sustentável em Minas Gerais.
Estamos aqui como cidadãos, membros de movimentos da sociedade
civil, e esperamos a ação efetiva dos senhores como nossos
representantes. E podem contar conosco também. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Apoio Heringer Lisboa
Boa noite, parlamentares, Presidente Adelmo Leão; Deputado

Laudelino Augusto, amigo de outras lutas; membros da Mesa, Murad,
Reynaido, D. Célio e demais presentes, a pessoa que está
organizando esta reunião me telefonou para dizer que teria apenas 2
minutos, mas havia preparado um discurso de 45 minutos durante o
fim de semana. Assim, vou procurar reduzi-lo.

A água é muito importante não só por ser essencial à nossa vida
física, um alimento, mas também ao nosso equilíbrio interno. Uma
pessoa desidratada morre rapidamente, tanto criança quanto adulto.
Mas chamo a atenção para um ponto: na crise ambiental
internacional, a água adquiriu papei metodológico. Por ser muito
sensível, é a que mais sofre e a que mais mostra o sofrimento
causado pela crise ambiental, pelo processo de desenvolvimento
industrial que acabou atingindo o planeta Terra. E isso pode ser
facilmente visto, porque a água grita em defesa do planeta. Os peixes
são seres vivos também muito sensíveis. E claro que precisam de
outros alimentos que estão na água e na cadeia alimentar, mas
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consideramos o peixe símbolo da vida na água e na terra. O peixe
representa a vida da flora e da fauna. O Projeto Manuelzão costuma
dizer que precisamos ter competência e sabedoria para ouvir a voz
dos peixes, a voz das futuras gerações.

A nossa agenda pensa na humanidade como um todo, pois a água
não tem limites. A água do nosso País vai para o oceano, de onde
evapora chovendo na Africa. A água nos dá o sentido da globalização
do bem, nossa meta. Precisamos construir uma humanidade em que o
planeta Terra seja a pátria de todos, superando municípios, Estados e
Países.

Os coordenadores do Projeto Manuelzão estão satisfeitos. Fizemos
uma expedição no ano passado e fomos saudados por
aproximadamente 80 mil pessoas nas pontes e nas margens dos rios,
uma maravilha. Saímos muito emocionados, pois ver o rio de dentro é
diferente de vê-lo das estradas. Emocionados, prometemos nadar
com a família na pior região, entre Sabará e Santa Luzia, onde o caldo
é grosso de poluição. Nossa mentalidade é mostrada pela qualidade
da água da nossa bacia hidrográfica. A data de recuperação do rio
deve ser marcada. Precisamos de plano concreto; sem data, não
adianta nada. Como namorar eternamente não leva a nada,
marcamos o casamento para o final do ano de 2010. Expus esse
plano ao Governador em janeiro, e, no início de fevereiro, com o
Secretário José Carlos Carvalho, deu-me a resposta.

Portanto, solicito a esta Casa que se manifeste oficialmente por
intermédio da frente parlamentar a favor da meta de 2010. Se
pensarmos como bacia hidrográfica, e não como município, interesse
localizado, salvaremos totalmente a bacia do rio das Velhas. Se for
enquadrado como classe 2 do CONAMA, lá podendo nadar e pescar
beneficiaremos todos os municípios rio abaixo, que, pela depuração
natural, serão classe 1. Assim, pescaremos surubis e dourados em
Sabará até 2010. Precisamos apenas de investimentos, não novos, e
concentração de esforços. Os investimentos são feitos de maneira
dispersa e com mentalidade municipalista. Com  a mentalidade de
bacias, salvaremos a bacia hidrográfica. Para isso, precisa-se do
bioindicador, indicador biológico, não bastam os físicos nem os
químicos.

Agradeço ao Deputado Laudelino Augusto a homenagem ao Projeto
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Manuelzão, em nome das crianças, dos adultos e dos militantes
do projeto e em nome dos peixes.

Exibição de Vídeo
O locutor - O Sr. Apoio nos trouxe um vídeo que mostra parte da

expedição.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Sr. Presidente
Frei Célio de Oliveira Goulart, Apoio Heringer Lisboa, Reynaldo

Guedes Neto, Afonso Murad, Adolfo Valladares Portella, caro amigo
Rodrigo Campos, Cel. Evandro, companheiro Deputado Laudelino
Augusto, "Água, Fonte de Vida", o tema de reflexão proposto pela
CNBB - por sinal, sempre propondo grandes, importantes e
atualíssimos temas durante sua história - para a atual Campanha da
Fraternidade, convida-nos à defesa desse bem essencial à existência
da humanidade perante os desafios para protegê-lo e conservá-lo em
quantidade e qualidade adequadas para as presentes e futuras
gerações.

A Assembléia Legislativa, que tem promovido, com a participação de
toda a sociedade, os seminários Aguas de Minas, influenciando
decisivamente as políticas públicas de conservação e gerenciamento
dos recursos hídricos, tem a grata satisfação de anunciar o
lançamento da Frente Parlamentar de Defesa e Preservação da Agua.
Essa relevante iniciativa coincide com a comemoração do Dia Mundial
da Água. A data, mais que uma comemoração, convida-nos à
permanente discussão sobre um recurso natural finito, diante do
crescimento da população mundial e da degradação dos mananciais.
O Brasil, detentor de 18% da água doce do Planeta, e Minas Gerais,
que abriga as nascentes de importantíssimas bacias hidrográficas,
têm responsabilidades especiais sobre seu uso; responsabilidades
essas que devem ser lembradas à consciência de cada um. E preciso
garantir a preservação da qualidade e da disponibilidade de nossos
mananciais, porque se envolvem aí várias questões econômicas e
sociais.

Quando contaminada, a água prejudica a saúde de todos. E nossos
rios, lagos, reservatórios subterrâneos vêm sendo degradados por
esgotos, pela poluição industrial, pelo desmatamento de áreas de
nascentes e de matas ciliares, bem como por atividades
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agropecuárias em locais inadequados e pelo uso indiscriminado
de agrotóxicos. No Brasil, boa parte da população é atingida por
doenças de veiculação hídrica, como a febre tifóide, a hepatite,
verminoses e a cólera. Segundo o IBGE, 70% dos esgotos gerados na
cidades não dispõem de um sistema de coleta e tratamento. O lixo
domiciliar em 40% dos municípios é colocado a céu aberto, levando à
contaminação do solo e de corpos d'água e à disseminação de
doenças. Os recursos naturais de transformação em água potável são
lentos, frágeis e limitados. A água, portanto, deve ser manipulada com
racionalidade, precaução e parcimônia. Essa é uma questão a ser
levada à consciência de cada cidadão, desde sua infância.

Em paralelo, políticos e legisladores têm a tarefa de equilibrar nosso
modelo de desenvolvimento para garantia de satisfação das
necessidades desta geração sem desabastecer as próximas, incluindo
todas as outras espécies da natureza. A água é condição essencial de
vida de todo vegetal, animal e ser humano. As singularidades socio-
ambientais locais e o efetivo envolvimento das comunidades devem
ser considerados na implementação dos instrumentos de gestão.
Elemento presente na quase totalidade das atividades produtivas,
econômicas e de lazer, a água se torna motivo de conflitos no seu
partilhamento, em mais um desafio para o pleno exercício da
democracia.

Desejamos que, com a cooperação da sociedade, nossa frente
parlamentar, em sintonia com as reflexões promovidas pela CNBB,
cumpra bem sua parte, para que os nossos descendentes possam
celebrar, com o devido apreço, o Dia Mundial da Agua. Muito
obrigado. A Presidência manifesta às autoridades, aos irmãos e às
irmãs indígenas e aos demais convidados os agradecimentos pela
honrosa presença.

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 amanhã, dia 23, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição do dia 23/3/2004.). Levanta-se
a reunião.
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ATA DA 7  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 23/3/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: Ata - 28 Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782; manutenção;
declaração de voto Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.922; rejeição - Questão de ordem;
homenagem póstuma - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h10min, 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.

i 8 Parte
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Ata

- A Deputada Marília Campos, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto

Pinto Coelho, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que os vetos às Proposições de Lei n os 15.782 e 15.922 sejam
apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.782, que altera a denominação e o objeto da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento
Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A
Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
- Jayro Lessa - Jô Moraes - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho
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do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram "não" 4
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.782. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, declaro que me

abstive de votar. Abstive-me, como voto simbólico. Lembro que,
quando esse projeto foi votado, em dezembro, abstivemo-nos,
simbolicamente, pois sabíamos que de nada adiantaria. Mas
consideramos importante declarar, em nome do povo mineiro, que, a
nosso ver, esse projeto não deveria ter sido votado. Ele cria a
CODEMIG, a partir da extinção de outra empresa, a COMIG, em
relação à qual há suspeitas de irregularidade no uso do dinheiro
público.

Presidente, Deputadas e Deputados, cada dia mais, surgem
denúncias, que estamos investigando. Há dez dias, estivemos na MG-
10, que está sendo construída desde 1989 e ainda está inacabada. O
serviço realizado está quase perdido e foi feito com verbas da COMIG,
como no caso de Ouro Preto, do trecho de Maria da Fé a Cristina e
em tantos outros. Portanto, declaro que não quis votar, nem mesmo
em branco. O projeto não deveria ter sido votado antes de se resolver
o problema da COMIG, da CDI, da TURMINAS e da CODEURB. Aliás,
fizemos requerimento com relação a essas três empresas que se
conglomeraram na CODEMIG.

Esclareço que acreditamos na CODEMIG. Esperamos que ela seja
uma agência de desenvolvimento para o Estado, mas não podemos
deixar o caso da COMIG debaixo do tapete. Essa é a nossa
preocupação.

Há um pedido de CPI, com 40 assinaturas. Esperamos a criação
dessa CPI, porque há sérios indícios de irregularidade no uso de
dinheiro público. Temos compromisso, como parlamentar, de fazer
essa CPI, para não haver mais desvio e mau uso do dinheiro público,
pois precisamos de recursos para a educação, a saúde e o meio
ambiente. Este é o Ano da Agua e precisamos de dinheiro para fazer
saneamento nas cidades. E um dinheiro importante, que não pode ser
desviado.

Em nome dos mineiros que lutam, sofrem e suam para ter seu



1024
dinheiro, esclarecemos que nos abstivemos, simbolicamente,
porque foi mantido o veto. Peço, mais uma vez, resposta aos nossos
requerimentos de investigação das condições em que se encontravam
a CDI, a TURMINAS e a CODEURB, assinados por mim e pelos
Deputados Rogério Correia e Biel Rocha. Precisamos de resposta
para continuar a nossa fiscalização.

Repito, desejamos bom trabalho à CODEMIG. Esperamos a criação
da CPI para isentarmos a CODEMIG e para ninguém pensar que ela
comete os mesmos erros e desvios da COMIG.

Finalmente, lembro que pesa sobre a COMIG a venda das ações.
Acompanho no Ministério Público o depoimento das pessoas
envolvidas na venda de ações para uma empresa no paraíso fiscal
das Bahamas. Por aí, dá para desconfiar de que há realmente indícios
de fraudes. Baseado em tudo isso, repito, não votamos esse veto,
porque a nosso ver esse projeto nem deveria ter sido votado.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.922, que estabelece diretrizes para a
verificação da segurança de barragens e depósitos de resíduos
tóxicos industriais e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
XX, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai
dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas
e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacifico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
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Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Zé Maia.

OSr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado. Votaram "não" 46
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.922. A promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, gostaria da atenção

de todos os Deputados, porque, hoje à tarde, recebemos a notícia do
passamento da mãe do nosso prezado Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
na cidade de Ouro Fino, onde está acontecendo o velório e ocorrerá o
sepultamento. Considerando a estima que todos temos pelo Deputado
e, naturalmente, de forma extensiva, por todos os seus familiares,
gostaria de pedir a V. Exa. que guardássemos 1 minuto de silêncio em
homenagem à mãe do nosso querido Deputado, como um gesto de
condolência desta Casa Legislativa a todos os familiares e, em
particular, ao nosso querido amigo Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que seja
feito 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma à mãe do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Questão de Ordem

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, pedimos o encerramento,
de plano, da reunião, tendo em vista não termos mais número
suficiente para continuação dos nossos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2B SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 24/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 B Parte

rÀ
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(Ordem do Dia): Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Biel Rocha - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Weliton Prado
- Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h6min, a lista de

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

1  Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

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
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edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 9/3/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Leonardo Quintão
e Biel Rocha (substituindo este à Deputada Jô Moraes, por indicação
da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 847/2004 (relator: Deputado Leonardo
Quintão). O Projeto de Lei n° 871/2003 é retirado da pauta, por
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n

o
s 2.305, 2.310 a 2.313, 2.315, 2.316, 2.318 a

2.323, 2.325 e 2.390/2004. Passa-se à 3a Fase do 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 Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja realizada audiência pública para discutir cronograma de
instalação do serviço de telefonia móvel nos municípios que
menciona; do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão, no auditório da CEMIG, para
discutir os efeitos do novo modelo institucional energético apresentado
pelo Ministério das Minas e Energia. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

WANk
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes - Fábio

Avelar.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA T
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

16/3/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Gil Pereira, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.462/2004.
Passa-se à 3a Fase do 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 no
Município de Lavras para debater às obras de duplicação do trecho
compreendido entre a BR-381 e a entrada da BR-354, que liga o
Município a São João dei-Rei e os projetos de retomada das obras na
BR-265, e que seja realizada visita técnica às obras antes da
audiência pública; e em que solicita visita da Comissão ao Presidente
do BDMG para obter informações sobre o Projeto Novo SOMMA; e
Célio Moreira, em que solicita seja feita visita ao Ministro dos
Transportes, Dr. Alfredo Pereira do Nascimento, para tratar de
assuntos referentes à malha viária mineira. Submetida a discussão e
votação, é aprovada a redação final do Projeto de Lei n° 1.024/2003.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

rÃ
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Laudelino Augusto.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI NOS 15.734, 15.738, 15.852 E 15.921 NA 2-
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 16/3/2004
Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Miguel Martini, Gil Pereira e Biel Rocha. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, 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
o pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.734, 15.738,

15.852 e 15.921 e suspende a reunião por alguns minutos. As
lShlOmin são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados
Mauro Lobo, Biel Rocha, Gil Pereira e Sidinho do Ferrotaco
(substituindo este ao Deputado Miguel Martini por indicação da
Liderança do BPSP). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
manutenção dos vetos parciais às Proposições de Lei n

o
s 15.734,

15.738 (relator: Deputado Gil Pereira) 15.852 e 15.921 (relator:
Deputado Miguel Martini). Registra-se voto contrário do Deputado Biel
Rocha aos pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei nos
15.734, 15.738 e 15.921, pelas razões a seguir citadas: Quanto ao
veto à Proposição de Lei n° 15.738, o Chefe do Executivo argumenta
que trata-se de multa excessivamente alta. Na verdade, o valor
estipulado trata-se do limite máximo, e não de um único valor
pecuniário. Ademais, remete a regulamentação posterior a aplicação
da multa até 2.000 UFEMGs, podendo o Executivo escalonar o valor
levando em consideração a primariedade e a reincidência, entre
outros fatores. O Governador ainda vetou o art. 3°, que determina que
a lei entre em vigor na data de sua publicação. Não faz sentido, já que

rs
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o prazo de regulamentação da lei foi estabelecido em 60 dias a
partir de sua publicação, tempo suficientemente hábil para os
interessados a ela se adaptarem. Quanto ao veto à Proposição de Lei
n° 15.734, a justificação é uma pretensa inconstitucionalidade dos
dispositivos. Entretanto, a ADIN na qual o Governador se arrima em
suas razões de veto não trata da constitucionalidade ou não da
cobrança, mas sim de seu valor exacerbado. A nosso ver, o Governo
quer considerar insconstitucional a proposição sem mesmo haver
jurisprudência pertinente ao caso. Temos que o objetivo da cobrança
da taxa junto à FENASEG atende ao interesse público, pois o Estado
subsidia essa entidade privada, por meio do DETRAN, fornecendo e
atualizando os cadastros de todos os veículos emplacados pelo
Estado e lançando a quitação do pagamento no DUT. Em seguida, a
Presidência suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é aprovada e subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
dos parlamentares encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Biel Rocha - Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/3/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Luiz Humberto Carneiro e Márcio Passos, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Padre João, assume a Presidência e, havendo número
regimental, 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
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Marize Maria Gabriel de Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" de 12/3/2004; e do
Deputado Gil Pereira, em que encaminha cópia da ata da 3a Reunião
da Subcâmara de Seguro Rural do Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA -, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 1.290/2003, no P turno, ao Deputado
Luiz Humberto Carneiro. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no V turno, do Projeto de Lei n° 1.290/2003
com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI N°S 15.843, 15.855, 15.902 E 15.922, EM 16/3/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria José Haueisen e os Deputados Bonifácio Mourão e Ermano
Batista (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer sobre o veto à Proposição de Lei n° 15.855 e
esclarece que os pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei nos
15.843, 15;902 e 15.922 foram apreciados na reunião do dia
16/3/2004. Continua em discussão o parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.855, (relatora: Deputada Maria José
Haueisen), que conclui pela rejeição do veto. Nesta fase, o Deputado
Bonifácio Mourão apresenta voto em separado pela manutenção do
veto. Colocado em votação, é rejeitado o parecer da Deputada Maria
José Haueisen e aprovado o voto em separado do Deputado Bonifácio
Mourão, o qual passa a ser considerado o parecer da Comissão.
Assim, o Deputado Bonifácio Mourão passa a ser o novo relator da
matéria. Registra-se o voto contrário da Deputada Maria José



1032
Haueisen. A Presidência suspende a reunião por alguns minutos
para que seja feita a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os
trabalhos, a Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata desta reunião, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lede março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Bonifácio Mourão - Ermano

Batista.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 &
LEGISLATURA, EM 17/3/2004

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se á 2a Fase da 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°
2.468/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Dinis Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.195/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.195/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes,
que declara de utilidade pública o Movimento Gay de Alfenas e

rÀ
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Região Sul de Minas - MGA -, com sede no Município de Alfenas,
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° 1.195/2003
Declara de utilidade pública o Movimento Gay de Alfenas e Região

Sul de Minas - MGA -, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Gay de

Alfenas e Região Sul de Minas - MOA -, com sede no Município de
Alfenas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Maria Ouvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.204/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.204/2003, de autoria do Deputado Dilzon Melo,

que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
do Ribeirão da Onça, com sede no Município de Campos Gerais, 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° 1.20412003
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Ribeirão da Onça, com sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais do Ribeirão da Onça, com sede no Município de
Campos Gerais.

rÁ
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 23/3/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Marco Túlio Rodrigues, ocorrido em 11/3/2004, em
Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Wilson Trópia, ocorrido em 18/3/2004, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Piau, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Moisés da Silva, em 18/3/2004, em Pirajuba. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 Se LEGISLATURA, EM 24/3/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ? Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 193/2004
(encaminha Projeto de Lei n° 1.466/2004), do Governador do Estado -
Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nos 1.467 a 1.478/2004 - Requerimentos n os 2.545 a
2.573/2003 - Requerimentos do Deputado Ricardo Duarte (2) -
Oradores Inscritos: Discursos das Deputadas Jô Moraes, Maria
Tereza Lara e Marília Campos e do Deputado André Quintão - 2
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questões de
ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Ricardo Duarte (2); deferimento - Requerimento do Deputado Paulo
Piau; deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Requerimento
do Deputado Miguei Martini; deferimento; discurso do Deputado
Miguel Martini - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabahos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alencar da Silveira Júnior - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Maríiia Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião

rÃ...
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Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Biel Rocha, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 1'-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 193/2004*
Belo Horizonte, 22 de março de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da Constituição
do Estado, projeto de lei que "cria e disciplina o Programa Incentivado
de Pagamento de Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais".

Por entendê-la relevante, anexo a exposição de motivos do
Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 16 de março de 2004.
Senhor Governador,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência projeto de lei

que cria e disciplina o Programa Incentivado de Pagamento de
Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais -
Minas Ativa, Empresa Competitiva.

rÀ'1
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Justificativa do Programa Minas Ativa
1 - O Estado de Minas Gerais tem, em seu favor, montante superior

a dez bilhões de reais inscritos em dívida ativa. Deste valor, o Estado
recupera, anualmente, uma pequena parcela de aproximadamente
cento e cinqüenta milhões de reais.

2 - Do quadro esboçado, depreende-se que o sistema de cobrança
atual comporta aperfeiçoamentos. Com efeito, os parcelamentos e as
anistias episodicamente concedidos no passado não foram capazes
de reduzir o estoque da dívida para com o Estado. Muitas são as
querelas que remanescem, protraídas no tempo por força do trâmite
judicial de processos de conhecimento e de execução fiscal. O quadro
torna-se ainda mais dramático em função do desequilíbrio financeiro
do Estado.

3 - Neste contexto, é necessário inovar. A inovação pretendida deve
melhorar a relação entre o Estado e os seus devedores. A inovação
buscada deve, também, premiar a adimplência. A inovação almejada
deve, enfim, unir os setores público e privado na consecução do bem
comum que a todos une, bem comum esse cuja consecução passa
por uma cada vez mais estreita relação de parceria entre o Estado e a
sociedade. Isso tudo em favor do incentivo ao desenvolvimento
econômico, da competitividade das empresas mineiras e da geração
de empregos.

Visão geral do Programa Minas Ativa
4 - Nessa lógica, o projeto prevê um programa de longo prazo, com

objetivos permanentes, que possibilita a regularização dos débitos
havidos para com o Estado. Ademais, oportuniza e fomenta a
formalização das micro e pequenas empresas, bem assim busca a
manutenção e a geração de empregos.

5 - E necessário destacar, desde logo, que não se trata de um
projeto de lei tributário, mas sim de um projeto de lei financeiro. Não
se discute a qualidade do débito havido, seja no seu todo, seja em
suas partes (tais como multas, juros e honorários advocatícios). O
projeto toma em consideração a existência de um valor - no seu todo
- devido para a Fazenda Pública, valor esse que deve ter o seu
ingresso nos cofres públicos proporcionado de modo factível e célere.

6 - Não recolhido aos cofres públicos, no tempo próprio, um
determinado valor devido ao Estado, diversos acréscimos ocorrem por
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força de lei ou contrato (tais como, repita-se, multas, juros e
honorários advocatícios). Não raro, os acréscimos havidos são de
grande monta, o que dificulta o acerto de contas entre devedor e
Estado. Receber os valores em causa é vital para o Estado, que tem
dois caminhos frente ao inadimplemento: a transação ou a execução.
Essa, tende a ser traumática e demorada. Aquela pode ser rápida,
mas somente deve ser admitida de forma que não incentive a
inadimplência planejada.

Princípios essenciais ao Programa Minas Ativa
7 - O projeto destina-se ao bom pagador. Não se dirige ao

inadimplente renitente. Com efeito, esta característica talvez o faça
inédito em nosso país. Da característica referida defluem alguns
princípios que são essenciais ao Programa Minas Ativa.

8 - São princípios do Programa Minas Ativa ora proposto: (1) a
valorização do bom cadastro junto ao Estado; (2) a valorização da
adimplência reiterada para com o Estado; (3) a valorização da dação
de garantias ao Estado de que o débito será honrado; (4) o respeito à
capacidade de pagamento do devedor; e (5) a continuidade da
atividade econômica, bem assim a manutenção e a geração de
empregos pelo devedor.

9 - O projeto também adota, como princípios, dois limites postos à
transação de débitos para com a Fazenda Pública. Primeiro, sempre
deverá ser preservado o principal corrigido pela taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC acrescido do
montante que, a teor da legislação vigente, seria devido em caso de
denúncia espontânea. Em outras palavras, sempre deverá ser
preservada uma parcela excedente ao principal corrigido de modo que
o montante remanescente desencoraje, por exemplo, planejamentos
tributários daninhos à sociedade. Vale afirmar: a transação levada a
efeito não pode ser um negócio melhor do que o inadimplemento
voluntário e reiterado de débitos para com o Estado. Segundo,
diversas normas do projeto garantem um montante mínimo a ser
parcelado, tais como o valor mínimo de cada parcela e o limite
máximo de meses para o pagamento total do débito.

Formas de ingresso no Programa Minas Ativa
10 - Há três modos de ingressar no Programa Minas Ativa. Com  o

Bônus Cadastral, sem o Bônus Cadastral e, transitoriamente, com o

rÀ
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Bônus de Inclusão.

11 - O Bônus Cadastral é uma pontuação progressiva atribuída em
razão do tempo de enquadramento do contribuinte no estado de total
adimplência fiscal. Dele derivam descontos para pagamento à vista de
débitos, bem como a majoração de outros benefícios constantes do
Programa Minas Ativa.

12 - O Bônus de Inclusão é um desconto temporário e regressivo em
razão do momento de adesão ao Programa Minas Ativa, instituído em
substituição transitória ao Bônus Cadastral durante os seis primeiros
meses seguintes ao início do Programa. Destina-se ao contribuinte
que não atenda às condições do Programa, mormente o estado de
total adimplência fiscal. Deseja-se, com isso, oportunizar - de uma
vez por todas - a regularização dos devedores do Estado.

Condições do Programa Minas Ativa
13 - O arranjo geral do Programa Minas Ativa permite que o débito

havido seja pago à vista e com desconto ou em até sessenta meses,
hipótese essa em que parte do valor das parcelas terá o seu
pagamento diferido para o final do parcelamento, momento em que a
quitação do montante remanescente se dará, no todo ou em parte,
com o chamado Bônus de Adimplência.

14 - Sempre que o pagamento de uma parcela se der até o seu
vencimento, parte do valor dessa terá o seu pagamento diferido para o
vencimento da última parcela. Quanto menor o prazo do
parcelamento, maior será o percentual diferido de cada parcela.

15- Paralelamente ao diferimento, o pagamento de cada parcela em
seu prazo de vencimento implicará o cômputo, em favor do
beneficiário do Programa Minas Ativa, de um Bônus de Adimplência.
O Bônus de Adimplência é um valor contábil igual ao valor diferido por
força do adimplemento no tempo próprio de parcela do parcelamento.
E, portanto, contabilizado mês a mês.

16 - O montante diferido e os Bônus de Adimplência acumulados
serão reajustados segundo os mesmo critérios. Ao final do
parcelamento, o total diferido poderá ser pago com os Bônus de
Adimplência acumulados.

17 - Observadas as condições constantes do regulamento, o Bônus
de Adimplência poderá ser utilizado pelo respectivo titular para o
pagamento: (1) integral e conjunto da última parcela do parcelamento

rs
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e dos valores diferidos; e (2) no todo ou em parte de parcela do
próprio parcelamento concedido, uma única vez a cada doze meses.

18 - O montante passível de diferimento e, em conseqüência, o
Bônus de Adimplência admitem majoração em função da pontuação
acumulada a título de Bônus Cadastral, bem como em função da
qualidade da garantia eventualmente ofertada.

19 - Na hipótese de pagamento à vista, além do desconto a título de
Bônus Cadastral, o beneficiário do Programa Minas Ativa fará jus a
um segundo desconto a título de Bônus de Adimplência ficto, de modo
que o pagamento em uma única parcela seja economicamente mais
vantajoso do que o pagamento parcelado.

20 - Importa destacar que o parcelamento ora explicado - em até
sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas - terá um mecanismo
simplificado e célere de concessão. Não exigirá avaliação exaustiva
da real situação económica do requerente. E o requerente quem
avaliará se poderá ou não assumir parcelamento em até sessenta
parcelas mensais, iguais e sucessivas. Por outro lado, flexibilidade
maior também poderá ser buscada a teor do projeto.

Parcelamento em condições especiais
21 - O projeto prevê a instituição de uma Comissão para Concessão

de Parcelamento Específico no âmbito da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais, presidida pelo Secretário de Estado
Adjunto de Fazenda do Estado.

22 - A Comissão poderá conceder parcelamentos em condições
especiais. Assim, a Comissão poderá autorizar parcelamentos com
prazo de até cento e oitenta meses, com a mesma sistemática de
diferimento e de Bônus de Adimplência já explicados.

23 - Observadas as peculiares condições econômico-financeiras do
requerente, a Comissão poderá autorizar a concessão de
parcelamento diferenciado. Assim, por exemplo, as parcelas poderão
ser: (1) definidas por percentual fixo da receita bruta do requerente; ou
(2) variáveis em se tratando de atividades sujeitas a fatores sazonais.

24 - Parcelamento com prazo superior a cento e oitenta meses
somente será concedido por despacho motivado do Secretário de
Estado de Fazenda de Minas Gerais, ouvida a Comissão, com vistas à
preservação da atividade econômica da empresa, bem assim à
conservação dos seus postos de trabalho, e não fará jus aos Bônus

rÃ'
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Cadastral e de Adimplência. Por outro lado, o parcelamento
autorizado pelo Secretário de Estado de Fazenda não poderá, em
qualquer hipótese, ultrapassar o prazo máximo de duzentos e
quarenta meses.

Bônus de geração de emprego
25 - Chaga crônica da economia mundial em geral e da economia

brasileira em particular, o desemprego exige esforço concatenado do
Estado - em todas as suas esferas - e da sociedade com vistas à sua
superação.

26 - Assim, o Programa Minas Ativa ora exposto também busca
incentivar a geração de novos empregos. Para tanto, é previsto o
Bônus de Geração de Emprego, isto é, um valor monetário a ser
abatido do montante da parcela remanescente após o diferimento
permitido pelo Programa (cf. itens 14 e 15 desta Exposição de
Motivos), enquanto mantidos os novos postos de trabalho criados.
Vale destacar que - fiel aos princípios do Programa, mormente o
princípio da valorização da adimplência - o abatimento preservará o
principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do valor que seria devido
em caso de denúncia espontânea, na forma da legislação.

Outras características do Programa Minas Ativa
27 - Os parcelamentos requeridos dentro do Programa Minas Ativa

poderão ser concedidos por intermédio de instituição financeira. Tais
entidades, inclusive quando conveniadas com o Estado, contribuirão
com ainda maiores agilidade e controle na concessão dos
parcelamentos, com evidentes vantagens para todos os envolvidos.
Ademais, em havendo inadimplência, abre-se oportunidade para a
inscrição do faltoso nos serviços de proteção ao crédito.

Incentivo à formalização das micro e pequenas empresas
28 - O mercado informal é problema grave na economia brasileira.

Os trabalhadores a ele vinculados ficam à margem do sistema de
seguridade social e as atividades econômicas informais não revertem
tributos para o Estado desempenhar as suas funções.

29 - Desta forma, o Projeto - em seu regime transitório (seis
primeiros meses seguintes ao início do Programa Minas Ativa) -
concede condições extremamente facilitadas para a regularização das
micro e pequenas empresas. Para essas, o Bônus de Inclusão sofre
sensível majoração. Há mais: o tributo a ser pago levará em

kA
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consideração base de cálculo declarada pelo próprio contribuinte.

30 - Trata-se, portanto, de regime transitório extremamente
vantajoso para as micro e pequenas empresas saírem da
informalidade. Tudo em benefício da sociedade, que terá maior
número de trabalhadores contemplados pelo sistema de seguridade
social. Não há, aqui, maior preocupação quanto à arrecadação. A
preocupação fundamental, aqui, é de natureza social.

Parceria com as entidades empresariais
31 - O projeto prevê a possibilidade de o Estado firmar convênios de

cooperação com as entidades empresariais. Os convênios em
questão poderão disciplinar uma pré-habilitação dos interessados,
reduzindo o tempo de tramitação dos pedidos de parcelamento.
Ademais, os acordos poderão facilitar a difusão do Programa Minas
Ativa, como, por exemplo, por meio de mecanismos descentralizados
de acesso ao regime incentivado.

Compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal
32 - O projeto de lei em causa guarda total e perfeita sintonia com a

Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal. Isso porque o diferimento de pagamento de
parte de cada parcela do parcelamento e o Bônus de Adimplência,
mesmo quando relativos a créditos de natureza tributária, somente
recaem sobre juros e multas excedentes ao principal corrigido pela
taxa SELIC acrescido do montante que, a teor da legislação vigente,
seria devido em caso de denúncia espontânea. Ademais, não há que
mensurar, aqui, impacto sobre a receita orçamentária projetada do
Estado, porque o projeto tem por objeto créditos de difícil
recuperação, créditos esses que sem um programa de recuperação -
como o constante do projeto - não ingressariam nos cofres públicos.
Enfim, o Projeto não tem impacto negativo sobre a receita do Estado.
O seu impacto é exclusivamente positivo, implicando o ingresso de
recursos. Daí, a harmonia do Projeto com o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
São estas, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, as razões

que me levam a submeter ao elevado crivo de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei.

Respeitosamente,

rÀ
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Fuad Noman, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI N° 1.466/2004
Cria e disciplina o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos

para com a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.
Capítulo 1

Do Programa de Pagamento Incentivado
Art. i - Esta lei cria e disciplina o Programa de Pagamento

Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único - São instrumentos do Programa de Pagamento
Incentivado:

- o Bônus Cadastral;
II - o Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado;
III - o Bônus de Adimplência;
IV - o Bônus de Geração de Emprego.

Capítulo II
Do Bônus Cadastral

Art. 2 - O contribuinte de tributos estaduais que esteja com todos
os seus débitos para com a Fazenda Pública do Estado de Minas
Gerais, vencidos até 31 de dezembro de 2003, devidamente pagos,
inclusive acessórios, multas, juros e outros acréscimos legais, terá
direito a um Bônus Cadastral.

Art. 32 - O Bônus Cadastral é uma pontuação progressiva e
cumulativa atribuída, na forma do regulamento, em razão do tempo de
enquadramento do contribuinte no estado de total adimplência fiscal a
que se refere o art. 2.

§ i - São os seguintes os pontos a que faz jus o contribuinte a
título de Bônus Cadastral:

- 500 (quinhentos) pontos para cada semestre em estado de total
adimplência fiscal;

II - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada ano em estado de total
adimplência fiscal;

III - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada biênio em estado de total
adimplência fiscal;

IV - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada triênio em estado de
total adimplência fiscal.

§ 2 - 0 contribuinte poderá utilizar os pontos obtidos a título de
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Bônus Cadastral em caso de inadimplemento de quaisquer de
suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, inclusive multas,
juros e outros acréscimos legais.

§ 32 - o contribuinte perderá todos os pontos obtidos a título de
Bônus Cadastral se acaso a inadimplência a que se refere o § 2
persistir por prazo superior a 90 (noventa) dias sem que haja
pagamento ou parcelamento nos termos desta lei.

§ 42 - Decorridos seis meses de novo estado de total adimplência
fiscal, na forma do art. 2, contados da perda a que se refere o § 3, o
contribuinte voltará a fazer jus ao Bônus Cadastral, observada a
progressividade prevista pelo § i.

Capítulo III
Do Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado

Art. 42 - Nas hipóteses previstas em regulamento, a Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas Gerais poderá conceder àqueles que
estejam no gozo do Bônus Cadastral, desconto para o pagamento à
vista dos valores devidos.

§ 1 2 - O débito será consolidado na data em que for negociado,
incluídos juros, multas e outros acréscimos legais, observados os
seguintes descontos, progressivos em função do Bônus Cadastral:

- até 5% (cinco por cento) se o requerente computar ao menos
2.000 (dois mil) pontos;

II - até 10% (dez por cento) se o requerente computar ao menos
5.000 (cinco mil) pontos;

III - até 15% (quinze por cento) se o requerente computar ao menos
8.000 (oito mil) pontos;

IV - até 20% (vinte por cento) se o requerente computar mais de
10.000 (dez mil pontos).

§ 2 - O pagamento de débito nos termos deste artigo extingue o
Bônus Cadastral, sem prejuízo de, após um ano em novo estado de
total adimplência fiscal, o contribuinte voltar a dele gozar nos termos
do art. 32•

§ 39 - Os percentuais de desconto a que se refere o § 1 2 serão
especificados em regulamento proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, observados os limites máximos
constantes naquele parágrafo, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
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Liquidação e Custódia - SELIC acrescido do valor decorrente da
aplicação dos percentuais constantes nas alíneas do inciso l ou do
percentual constante do item n2 1 do § 42, conforme o caso, ambos do
ai. 56 da Lei n2 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 52 - Alternativamente ao disposto no ai. 42, a Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas Gerais, observadas as condições
constantes desta lei e do respectivo regulamento, poderá conceder
àqueles que estejam no gozo do Bônus Cadastral, parcelamento dos
valores devidos.

§ i - O parcelamento a que se refere o 'caput" se dará em um
máximo de sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescidas de juros equivalentes à taxa SELIC, na forma do
regulamento.

§ 22 - As parcelas a que se refere o § 1 2 não poderão ser inferiores
a:

- R$ 50,00 (cinqüenta reais) para pessoas físicas e
microprodutores rurais;

II - R$ 100,00 (cem reais) para microempresas e produtores rurais
de pequeno porte;

III - R$ 500,00 (quinhentos reais) para empresas de pequeno porte e
demais produtores rurais;

IV - R$ 1.000,00 (mil reais) para as pessoas jurídicas em geral.
§ 32 - O débito será consolidado na data em que for concedido o

seu parcelamento, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais.
§ 42 - o parcelamento recairá sobre o total do débito consolidado.
§ 52 - o pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado no mês

em que for protocolizado o pedido de parcelamento, vencendo-se as
demais parcelas até o último dia de cada mês subseqüente.

§ 62 - Sempre que o pagamento de parcela se der dentro do prazo a
que se refere o § 52, In fine", até 40% (quarenta por cento) do valor
daquela fica com o seu pagamento diferido para o vencimento da
última parcela do parcelamento.

§ 72 - o percentual a que se refere o § 6 2 será inversamente
proporcional ao número de parcelas do parcelamento concedido,
variando de um máximo de 40% (quarenta por cento) no caso de
parcelamento em 2 (duas) parcelas até um mínimo de 20% (vinte por
cento) no caso de parcelamento em 60 (sessenta) parcelas.

rAC
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§ 82 - A falta de pagamento de duas parcelas, bem assim das

obrigações tributárias correntes, implica a rescisão do parcelamento e
a exclusão do beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado.

§ 99 - Os percentuais constantes do § 79 serão majorados, em
função da pontuação acumulada a título de Bônus Cadastral, em até:

- 5% (cinco por cento) se o requerente computar ao menos 2.000
(dois mil) pontos;

II - 10% (dez por cento) se o requerente computar ao menos 5.000
(cinco mil) pontos;

III - 15% (quinze por cento) se o requerente computar ao menos
8.000 (oito mil) pontos; e

IV - 20% (vinte por cento) se o requerente computar mais de 10.000
(dez mil) pontos.

§ 10 - Os percentuais a que se referem os § 7 2 e 92 serão
especificados em regulamento proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do valor decorrente da
aplicação dos percentuais constantes das alíneas do inciso 1 ou do
percentual constante no item n2 1 do § 4, conforme o caso, ambos do
art. 56 da Lei n9 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 11 - Aqueles que não estejam no gozo do Bônus Cadastral
poderão parcelar os seus débitos para com a Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais na forma deste artigo, excluída a majoração
de que trata o § 92•

Capítulo IV
Do Bônus de Adimplência

Art. 6 - O pleno adimplemento, no prazo de vencimento, de cada
parcela devida em parcelamento concedido na forma desta lei,
implicará o cômputo, em favor do beneficiário do Programa de
Pagamento Incentivado, de um Bônus de Adimplência.

§ 1 - O Bônus de Adimplência corresponde a um valor contábil
igual ao valor diferido na forma do § 62 do art. 59•

§ 2 - Os valores diferidos e os Bônus de Adimplência atribuídos ao
beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado serão
computados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
em banco de dados específico e atualizados segundo os mesmos
critérios de reajuste das parcelas do parcelamento.
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§ 32 - Observadas as condições constantes no regulamento, o

Bônus de Adimplência poderá ser utilizado pelo respectivo titular para
o pagamento:

- integral, e em conjunto com a última parcela do parcelamento,
dos valores diferidos na forma do § 6 2 do art. 52, desde que
integralizadas as parcelas anteriores; ou

II - no todo ou em parte de parcela do próprio parcelamento
concedido, uma única vez a cada doze meses.

§ 42 - o emprego a que se refere o inciso II do § 32 somente será
permitido em três anos consecutivos ou em cinco anos alternados e
não dará ensejo:

- ao diferimento a que se refere o § 6 Q do art. 59;
II - ao cômputo do Bônus de Adimplência de que trata este artigo.
§ 52 - Em caso de insuficiência de Bônus de Adimplência para o

pagamento da última parcela, bem como dos valores diferidos na
forma do § 62 do art. 59, o beneficiário do Programa de Pagamento
Incentivado deverá, no vencimento da última parcela, depositar
integralmente a diferença remanescente em favor da Fazenda Pública
do Estado de Minas Gerais, sob pena de exclusão na forma do § 8 do
art. 52•

§ 6 - A exclusão do Programa de Pagamento Incentivado na forma
do § 89 do art. 52 implica a perda dos Bônus de Adimplência
eventualmente computados.

§ 79 - Para efeito desta lei, o pagamento em uma única parcela na
forma do art. 4, além do desconto cabível nos termos do § i daquele
artigo, o beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado fará jus
a um segundo desconto de até 50% (cinqüenta por cento) a título de
Bônus de Adimplência ficto.

§ 8 - O percentual a que se refere o § 79 será especificado em
regulamento proporcionalmente às multas e aos juros incidentes sobre
o principal, observado o limite máximo constante naquele parágrafo,
preservado, em qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa
SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes nas alíneas do inciso 1 ou do percentual constante do item
n2 1 do § 49, conforme o caso, ambos do art. 56 da Lei n 9 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

§ 9 - O disposto no § 72 aplica-se àqueles que não estejam no
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gozo do Bônus Cadastral, excluídos os descontos constantes no §
1 9 do art. 49•

Capítulo V
Da Comissão para Concessão de Parcelamento Específico

Art. 79 - Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais, Comissão para Concessão de
Parcelamento Específico.

§ 1 - A Comissão será integrada por cinco servidores públicos
estaduais designados pelo Secretário de Estado de Fazenda de Minas
Gerais, entre os quais o Secretário de Estado Adjunto de Fazenda de
Minas Gerais, que a presidirá.

§ 2 - Ato do Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais
disciplinará o funcionamento da Comissão de que trata o "caput".

Art. 8 - A Comissão para Concessão de Parcelamento Específico
poderá conceder parcelamento diferenciado segundo as peculiares
condições econômico-financeiras do requerente, observado o disposto
no art. 22 e nos § 42 99 do art. 52 desta lei.

§ 1 - A Comissão poderá conceder parcelamentos com até 180
(cento e oitenta) meses de prazo.

§ 2 - Observados os limites mínimos constantes no § 2 9 do art. 52,

bem como o disposto em regulamento, o parcelamento concedido na
forma deste artigo poderá ter parcelas:

- definidas por percentual fixo da receita bruta do requerente;
li - variáveis em se tratando de requerente cuja atividade e receita

estejam submetidas a fatores sazonais.
§ 32 - Aplicam-se, aos parcelamentos concedidos pela Comissão,

os Bônus Cadastral e de Adimplência instituídos por esta lei.
§ 42 - No caso de parcelamento concedido na forma deste artigo, o

percentual de diferimento será inversamente proporcional ao prazo do
parcelamento, variando do percentual máximo de 40% (quarenta por
cento) a que se refere o § 72 do art. 59, no caso de parcelamento em 2
(duas) parcelas, até ser igual a 0% (zero por cento), no caso de
parcelamento em 180 (cento e oitenta) parcelas.

§ 52 - O Bônus de Adimplência é majorado:
- em 20% (vinte por cento) quando ofertada fiança bancária como

garantia;
II - em 10% (dez por cento) quando ofertada garantia real.

rÀ
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§ 6 - Parcelamento com prazo superior ao limite constante do §

1 2 somente será concedido por despacho motivado do Secretário de
Estado de Fazenda de Minas Gerais, ouvida a Comissão, com vistas à
preservação da atividade econômica do devedor, bem assim à
conservação dos seus postos de trabalho, e não fará jus aos Bônus
Cadastral e de Adimplência.

§ 72 - o parcelamento a que se refere o § 6 9 terá prazo máximo de
240 (duzentos e quarenta) meses.

Capítulo VI
Do Bônus de Geração de Emprego

Art. 92 - Aos beneficiários do Programa de Pagamento Incentivado
que, durante o curso do parcelamento, efetivamente criarem novos
postos de trabalho e para esses contratarem novos trabalhadores,
será concedido um Bônus de Geração de Emprego, na forma do
regulamento.

§ 1 - O Bônus de Geração de Emprego é um valor monetário igual
a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração paga aos novos
trabalhadores contratados nos termos do "caput" após a concessão de
parcelamento na forma desta lei.

§ 2 - O valor monetário a que se refere o § 1 2 será abatido do
montante da parcela remanescente após o diferimento de que trata o
§ 52 do art. 52, enquanto mantidos os novos postos de trabalho
criados.

§ 32 - A verificação do efetivo incremento mensal a que se refere o §
i, inclusive no que toca à folha de pagamentos, será disciplinada em
regulamento e se dará, em especial, por meio da obtenção de
informações junto aos órgãos públicos responsáveis pelo trabalho e
emprego.

§ 42 - O benefício a que se refere este artigo preservará, em
qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do
valor decorrente da aplicação dos percentuais constantes das alíneas
do inciso 1 ou do percentual constante no item n2 1 do § 42, conforme o
caso, ambos do art. 56 da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Capítulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 10 - O parcelamento concedido na forma desta lei poderá ser
concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais por
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intermédio de instituição financeira conveniada, exceto para
débitos inscritos em Divida Ativa.

Parágrafo único - Reiterada a inadimplência do beneficiário do
Programa de Pagamento Incentivado, a instituição financeira poderá
inscrever o nome do inadimplente em serviços de proteção ao crédito.

Art. 11 - Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, sem
exceção, sempre será preservado o principal corrigido pela taxa
SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes nas alíneas do inciso 1 ou do percentual constante no item
n2 1 do § 42, conforme o caso, ambos do art. 56 da Lei n 2 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Art. 12 - As custas e quaisquer outras taxas judiciárias devidas por
força de ações judiciais deverão ser prévia e integralmente quitadas
pelo interessado para o fim de pagamento ou parcelamento nos
termos desta lei.

Art. 13 - Os benefícios concedidos por esta lei não se acumulam
com quaisquer outros concedidos pela legislação.

Art. 14 - Os débitos ainda não constituídos deverão ser
confessados, de forma irretratável e irrevogável.

Art. 15 - A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
poderá celebrar convênios com as entidades empresariais para que
essas possam cooperar com o Estado de Minas Gerais no
encaminhamento de pedidos de pagamento ou parcelamento nos
termos desta lei, observado o disposto no regulamento.

Capítulo VIII
Das Disposições Transitórias

Art. 16 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
publicação desta lei, o contribuinte de tributos estaduais que não
cumpra as condições do art. 2Q poderá, excepcionalmente, solicitar
admissão no Regime Incentivado para Pagamento à vista ou
Parcelado, inclusive nos termos do art. 8.

§ i - Exclusivamente para o fim do "caput", e somente no prazo
dele constante, fica instituído, em substituição ao Bônus Cadastral, o
Bônus de Inclusão.

§ 22 - O Bônus de Inclusão é um desconto regressivo em razão do
momento de adesão ao Regime Incentivado para Pagamento à vista
ou Parcelado na forma do "caput".
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§ 32 - O Bônus de Inclusão varia de um máximo de 12% (doze

por cento), no primeiro mês de publicação desta lei, a um mínimo de
2% (dois por cento), no sexto mês de publicação desta lei,
preservado, em qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa
SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes das alíneas do inciso 1 ou do percentual constante do item
n9 1 do § 49, conforme o caso, ambos do art. 56 da Lei n 9 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

§ 49 - Aplica-se ao Regime Incentivado para Pagamento à vista ou
Parcelado concedido na forma do "caput" as disposições relativas ao
Bônus de Adimplência.

§ 59 - O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou
não, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior,
não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.

§ 6 - Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados,
de forma irretratável e irrevogável.

§ 79 - Para o fim da transação prevista neste artigo, serão
observadas as seguintes normas relativamente aos honorários
advocatícios:

- não serão devidos em se tratando de débitos não ajuizados, ainda
que inscritos em Dívida Ativa;

II - serão fixados em percentual máximo de 1% (um por cento) em
se tratando de débitos constantes de execução fiscal não embargada;

III - serão fixados em percentual máximo de 5% (cinco por cento) em
se tratando de débitos constantes de execução fiscal embargada ou
de quaisquer outros feitos judiciais;

IV - serão parcelados, no que couber, segundo as demais regras do
Programa de Pagamento Incentivado.

Art. 17 - A opção por parcelamento na forma desta lei exclui a
concessão de qualquer outro, ficando extintos os parcelamentos
anteriormente concedidos e não liquidados, admitida, na forma do
regulamento, a transferência dos seus saldos para o Programa de
Pagamento Incentivado de que trata esta lei.

Art. 18 - O disposto nos arts. 16 e 17 aplica-se às microempresas,
às empresas de pequeno porte, aos microprodutores rurais e aos
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produtores rurais de pequeno porte que estejam na informalidade
e, no prazo do "caput" do art. 16, regularizem a sua situação fiscal
junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

§ i - Na hipótese do "caput", o Bônus de Inclusão varia de um
máximo de 60% (sessenta por cento), no primeiro mês de publicação
desta lei, a um mínimo de 10% (dez por cento), no sexto mês de
publicação desta lei, preservado, em qualquer hipótese, o principal
corrigido pela taxa SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação
dos percentuais constantes das alíneas do inciso 1 ou do percentual
constante no item n2 1 do § 49, conforme o caso, ambos do art. 56 da
Lei n9 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 2 - O principal será apurado por declaração do contribuinte,
observado o disposto no regulamento.

Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 19 - O regulamento estabelecerá normas complementares ao
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O ad. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Luciano Zica, Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados,
solicitando que esta Casa se manifeste sobre seu interesse em
participar do Seminário Consciência do Emprego, promovido pela
Ouvidoria Parlamentar.

Da. Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação (2),
encaminhando informações em atenção aos Requerimentos n os 1.943
e 1.94412003, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 1.830/2003,
da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.

Do Sr. Célio B. Porto, Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura,
agradecendo remessa de cópia do Relatório Final da Comissão
Especial da Cafeicultura Mineira, feita por meio do Ofício n°
150/2004/SGM. (- A Comissão de Política Agropecuária.)
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Do Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Presidente da Câmara Municipal

de Avaré, encaminhando cópia da moção de aplauso ao Projeto de
Lei n° 5.47612001, do Deputado Federal Marcelo Teixeira, requerida
pelo Vereador Júlio César Theodoro e aprovada por essa Câmara
Municipal. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Ronaldo César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.511/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.511/2003.)

Do Sr. Ronaldo César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.602/2003, da Deputada Marília Campos. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.602/2003.)

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da EMATER-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.070/2003, da Comissão
de Participação Popular.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do
Governador do Estado (4), prestando informações relativas aos
Requerimentos n os 2.13012003, da Deputada Ana Maria Resende,
2.131/2003, do Deputado Arlen Santiago, 2.112/2003, do Deputado
Gil Pereira, e 2.334/2004, da Comissão de Educação.

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.233/2003, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Naves Carneiro, Chefe de Gabinete do
Presidente da EPAMIG, indicando técnico dessa Empresa para
participar de fórum técnico sobre o plantio de eucalipto.

Do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de
Meio Ambiente da COPASA-MG, prestando informações a respeito do
Requerimento n° 1.619/2003, da Comissão de Meio Ambiente. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.619/2003.)

Dos Srs. Fábio Ferreira Pinto, Diretor 1 da 30 SRE de Pirapora;
Maria Salete de Souza Nether, Diretora II da SAE de Montes Claros;
Marcelo Castro Figueiredo, Diretor II da SRE de Caxambu, e Romilda
dos Reis, Diretora li da SRE de Pouso Alegre, prestando informações
a respeito do Requerimento n° 1.682/2003, da Comissão de
Educação. (- Anexem-se ao Requerimento n° 1.682/2003.)
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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° 1.467/2004

Institui normas de conduta para os agentes políticos detentores de
cargos, funções e empregos de chefia, direção e assessoramento no
âmbito da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e
fundacional, incluídos os membros de órgãos colegiados, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Esta lei tem os seguintes objetivos:

- tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta
administração pública estadual, para que a sociedade possa aferir a
integridade e a lisura do processo decisório governamental;

II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da
administração pública estadual, a partir do exemplo dado pelas
autoridades de nível hierárquico superior;

III - preservar a imagem e a reputação do administrador público cuja
conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas nesta
lei;

IV - estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses
públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores
ao exercício de cargo público;

V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o
dever funcional das autoridades públicas da administração pública
estadual;

VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e
pronto esclarecimento e dúvidas quanto à conduta ética do
administrador.

Art. 20 - As normas desta lei aplicam-se às seguintes autoridades
públicas:

- agentes políticos detentores de cargos, funções e empregos de
chefia, direção e assessoramento no âmbito da administração pública
estadual direta, indireta, autárquica e fundacional;
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II - os membros de órgãos colegiados vinculados à

administração pública estadual direta, indireta, autárquica e
fundacional.

Art. 30 - No exercício de suas funções, as autoridades públicas
deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz
respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao
decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em
geral.

Parágrafo único - Os padrões éticos de que trata este artigo são
exigidos da autoridade pública na relação entre suas atividades
públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de
interesses.

Art. 40 - Além da declaração de bens e rendas, a autoridade pública,
no prazo de dez dias contados de sua posse, prestará ao
departamento de recursos humanos do órgão em que for lotada,
informações sobre sua situação patrimonial que, real ou
potencialmente, possa suscitar conflito com o interesse público,
indicando o modo pelo qual irá evitá-lo.

Art. 50 - As alterações relevantes no patrimônio da autoridade
pública deverão ser imediatamente comunicadas ao órgão em que for
lotada, especialmente quando se tratar de:

- atos de gestão patrimonial que envolvam:
a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou

parente na linha colateral;
b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa;
c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na

natureza do patrimônio;
II - atos de gestão de bens cujo valor possa ser substancialmente

afetado por decisão ou política governamental da qual tenha prévio
conhecimento em razão do cargo ou função, inclusive investimentos
de renda variável ou em "commodities", contratos futuros e moedas
para fim especulativo.

§ 1° - Em caso de dúvida sobre como tratar situação patrimonial
específica, a autoridade pública deverá consultar formalmente o órgão
em que for lotada.

§ 20 - A fim de preservar o caráter sigiloso das informações
pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, uma vez
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conferidas por pessoa designada pelo órgão em que for lotada,
serão elas encerradas em envelope lacrado, que somente será aberto
por ordem judicial ou por determinação de comissão parlamentar de
inquérito.

Art. 6° - A autoridade pública que mantiver participação superior a
5% (cinco por cento) do capital de sociedade de economia mista, de
instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público
tornará público este fato.

Art. 70 - A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer
outra remuneração de fonte privada em desacordo com a lei nem
receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares
de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua
probidade ou honorabilidade.

Parágrafo único - E permitida a participação em seminários,
congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública
eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de
viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em
decisão a ser tomada pela autoridade.

Art. 80 - E permitido à autoridade pública o exercício não
remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a
prática de atos de comércio ou quaisquer outros incompatíveis com o
exercício do seu cargo ou função, nos termos da lei.

Art. 9° - No relacionamento com outros órgãos e funcionários da
administração, a autoridade pública deverá esclarecer a existência de
eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer
circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão
coletiva ou em órgão colegiado.

Art. 10 - As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas
internamente, mediante coordenação administrativa, não lhes
cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta
a sua área de competência.

Art. 11 - E vedado à autoridade pública opinar publicamente a
respeito:

- da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade
pública estadual;

II - do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão
individual ou em órgão colegiado.

rs
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Art. 12 - As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor

privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de
interesses, deverão ser imediatamente informadas pela autoridade
pública ao órgão em que for lotada, independentemente da sua
aceitação ou rejeição.

Art. 13 - Após deixar o cargo, a autoridade pública não poderá:
- atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica,

inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio
do qual tenha participado, em razão do cargo;

II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato
ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas
publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da
entidade da administração pública estadual a que esteve vinculado ou
com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses
anteriores ao término do exercício de função pública.

Art. 14 - Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de
quatro meses, contados da exoneração, o período de interdição para
atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido,
obrigando-se a autoridade pública a observar, neste prazo, as
seguintes regras:

- não aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer
vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha
mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses
anteriores à exoneração;

II - não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou
jurídica, junto a órgão ou entidade da administração pública estadual
com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis
meses anteriores à exoneração.

Art. 50 - Se a autoridade pública for detentora do maior cargo do
órgão em que for lotada, as informações de que trata esta lei serão
prestadas à autoridade imediatamente superior.

Art. 16 - A violação das normas estipuladas nesta lei acarretará,
conforme sua gravidade, as seguintes providências:

- advertência, aplicável às autoridades no exercício do cargo;
II - censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o

cargo.
Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas

rs
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pela autoridade hierarquicamente superior.

Art. 17 - O processo de apuração de prática de ato em desrespeito
ao preceituado nesta lei será instaurado pela autoridade
hierarquicamente superior, de ofício ou em razão de denúncia
fundamentada.

§ 1° - A autoridade pública será enviado oficio para manifestar-se no
prazo de cinco dias.

§ 20 - O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem
como a autoridade hierarquicamente superior, de ofício, poderão
produzir prova documental.

§ 3° - A autoridade hierarquicamente superior poderá promover as
diligências que considerar necessárias, bem como solicitar parecer de
especialista quando julgar imprescindível.

§ 4° - Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior,
a autoridade hierarquicamente superior enviará ofício à autoridade
pública para nova manifestação, no prazo de três dias.

§ 5° - Se a autoridade hierarquicamente superior concluir pela
procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas no
artigo anterior, com comunicação ao denunciado.

Art. 18 - A autoridade hierarquicamente superior, se entender
necessário, poderá fazer recomendações ou sugerir ao Governador
do Estado normas complementares, interpretativas e orientadoras das
disposições desta lei, bem como responderá às consultas formuladas
por autoridades públicas sobre situações específicas.

Ad. 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2004.
Adalclever Lopes - Leonardo Quintão.
Justificação: Submetemos à elevada consideração desta

Assembléia Legislativa a anexa proposta de lei que "institui normas de
conduta para os agentes políticos detentores de cargos, funções e
empregos de chefia, direção e assessoramento no âmbito da
administração pública estadual direta, indireta, autárquica e
fundacional, incluídos os membros de órgãos colegiados, e dá outras
providências".

Este projeto de lei, antes de tudo, valerá como compromisso moral
das autoridades integrantes da alta administração estadual com o
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Governador do Estado, proporcionando elevado padrão de
comportamento ético, capaz de assegurar, em todos os casos, a lisura
e a transparência dos atos praticados na condução da coisa pública.

A conduta dessas autoridades, ocupantes dos mais elevados postos
da estrutura do Estado, servirá como exemplo a ser seguido pelos
demais servidores públicos, que, não obstante sujeitos às diversas
normas fixadoras de condutas exigíveis, tais como o Estatuto do
Servidor Público, a Lei de Improbidade e o próprio Código Penal
Brasileiro, além de outras de menor hierarquia, ainda assim, sempre
se sentirão estimulados por demonstrações e exemplos de seus
superiores.

Além disso, é de notar que a insatisfação social com a conduta ética
do Governo - Executivo, Legislativo e Judiciário - não é um fenômeno
exclusivamente brasileiro e circunstancial. De modo geral, todos os
países democráticos desenvolvidos, conforme demonstrado em
recente estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDE -, enfrentam o crescente ceticismo da opinião
pública a respeito do comportamento dos administradores públicos e
da classe política. Essa tendência parece estar ligada principalmente
a mudanças estruturais no papel do Estado, que passou a atuar mais
como regulador da atividade econômica e como poder concedente da
exploração, por particulares, de serviços públicos antes sob regime de
monopólio estatal.

Em conseqüência, o setor público passou a depender cada vez mais
do recrutamento de profissionais oriundos do setor privado, o que
aumentou a possibilidade de conflito de interesses e a necessidade de
controle sobre as atividades privadas do administrador público.

Nesse novo cenário, é natural que a expectativa da sociedade a
respeito da conduta do administrador público se tenha tornado mais
exigente. E está claro que mais importante do que investigar as
causas da insatisfação social é reconhecer que ela existe e que se
trata de uma questão política intimamente associada ao processo de
mudança cultural, econômica e administrativa que o Estado, o País e
o mundo atravessam.

A resposta ao anseio por uma administração pública orientada por
valores éticos não se esgota na aprovação de leis mais rigorosas, até
porque leis e decretos em vigor já dispõem abundantemente sobre a
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conduta do servidor público, porém em termos genéricos ou então
a partir de uma ótica apenas penal.

Na realidade, grande parte das atuais questões éticas surge na zona
cinzenta - cada vez mais ampla - que separa o interesse público do
interesse privado. Tais questões, em geral, não configuram violação
de norma legal, mas, sim, desvio de conduta ética. Como esses
desvios não são passíveis de punição específica, a sociedade passa a
ter a sensação de impunidade, que alimenta o ceticismo a respeito da
licitude do processo decisório governamental.

Por essa razão, o aperfeiçoamento da conduta ética do servidor
público não é uma questão a ser enfrentada mediante proposição de
mais um texto legislativo, que crie novas hipóteses de delito
administrativo. Ao contrário, esse aperfeiçoamento decorrerá da
explicitação de regras claras de comportamento e do desenvolvimento
de uma estratégia específica para sua implementação.

Na formulação dessa estratégia, partiu-se do pressuposto de que a
base ética do funcionalismo de carreira é estruturalmente sólida, pois
deriva de valores tradicionais da classe média, onde ele é recrutado.
Rejeita-se, portanto, o diagnóstico de que se está diante de um
problema "endêmico" de corrupção, pois essa visão, além de
equivocada, é injusta e contraproducente, sendo capaz de causar a
alienação do funcionalismo em relação ao esforço de aperfeiçoamento
que a sociedade está a exigir.

Dessa forma, o ponto de partida foi a tentativa de prevenir condutas
incompatíveis com o padrão ético almejado para o serviço público,
tendo em vista que, na prática, a repressão nem sempre é muito
eficaz. Assim, reputa-se fundamental identificar as áreas da
administração pública em que tais condutas podem ocorrer com maior
freqüência e dar-lhes tratamento específico.

Essa tarefa de envergadura deve ter início pelo nível mais alto da
administração que detém poder decisório. Uma vez assegurado o
cumprimento do disposto neste projeto, o trabalho de difusão das
novas regras nas demais esferas da administração por certo ficará
facilitado.

Outro objetivo é que o projeto apresentado constitua fator de
segurança do administrador público, norteando o seu comportamento
enquanto no cargo e protegendo-o de acusações infundadas. Na
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ausência de regras claras e práticas de conduta, corre-se o risco
de fazer com que o cidadão honesto se sinta inibido em aceitar cargo
público de relevo.

Além disso, buscou-se criar mecanismo ágil de formulação dessas
regras e de sua difusão e fiscalização, além de uma instância à qual
os administradores possam recorrer em caso de dúvida e de apuração
de transgressões.

Na verdade, o projeto trata de um conjunto de normas às quais se
sujeitem as pessoas nomeadas pelo Governador do Estado para
ocupar qualquer dos cargos nele previstos, sendo certo que a
transgressão dessas normas não implicará, necessariamente,
violação de lei, mas, principalmente, descumprimento de um
compromisso moral e dos padrões qualitativos estabelecidos para a
conduta da alta administração. Em conseqüência, a punição prevista é
de caráter político: advertência e "censura ética". Além disso, é
prevista a sugestão de exoneração, dependendo da gravidade da
transgressão.

A linguagem da proposta de lei é simples e acessível, evitando-se
termos jurídicos excessivamente técnicos. O objetivo é assegurar a
clareza das regras de conduta do administrador, de modo que a
sociedade possa sobre ele exercer o controle inerente ao regime
democrático.

Além de comportar-se de acordo com as normas estipuladas, o
projeto exige que o administrador observe o decoro inerente ao cargo.
Ou seja, não basta ser ético; é necessário também parecer ético, em
sinal de respeito à sociedade.

A medida proposta visa a melhoria qualitativa dos padrões de
conduta da alta administração, de modo que os dispositivos do projeto
de lei poderão informar a atuação das altas autoridades estaduais.

Estas, as razões que fundamentam a proposta que ora submetemos
à elevada consideração dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.468/2004
Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos estacionamentos

públicos e privados.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E assegurada a reserva, para as pessoas idosas com idade

igual ou superior a sessenta anos, de 5% (cinco por cento) das vagas
nos estacionamentos públicos e privados no Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - As vagas aqui estabelecidas deverão ser posicionadas de
forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

Art. 30 - As vagas reservadas, nos termos desta lei, deverão
apresentar indicação sobre a finalidade e sobre as condições para a
sua utilização.

Art. 40 - A fiscalização, para o fiel cumprimento desta lei, será
exercida pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que, através de
portaria, designará o órgão responsável.

Art. 50 - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator a multa
correspondente a 100 (cem) UFEMGS em benefício do usuário idoso
prejudicado.

Art. 60 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, relativas
aos estacionamentos públicos, correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias ou suplementadas se necessário, devendo as
previsões futuras destinar recursos específicos para o seu fiel
cumprimento.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação,
período em que os estacionamentos deverão se adequar ao seu
cumprimento.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna

tem em vista a Lei n° 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, que
determina, em seu art. 41 a garantia de 5% das vagas dos
estacionamentos públicos e privados a serem destinadas aos idosos
com idade igual ou superior a 60 anos.

Foi muito bem pensada a inserção do art.41 no Estatuto do Idoso,
pois, como se sabe, as pessoas, à medida que vão envelhecendo,
perdem um pouco a coordenação motora e os reflexos, sendo natural
que encontrem maior dificuldade para estacionar o seu veículo.

O Estatuto do Idoso dispõe no mesmo artigo que caberá à legislação
local os termos para implementação efetiva do direito assegurado.
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Assim, visando ao cumprimento da referida lei é que apresento

a presente proposição que garantirá aos idosos a comodidade
necessária nos estacionamentos públicos e privados.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.469/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz 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

Luz 5.000m2 (cinco mil metros quadrados) do imóvel de propriedade
do Estado, constituído por um terreno com área de 10.000m2 (dez mil
metros quadrados), situado nesse município, matriculado sob o n°
7.113, no livro 3-1, a fls. 5, no Cartório de Registro de Imóveis Paulo
Gontijo Costa, da Comarca de Luz.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma rádio comunitária.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de 5.000m2 de imóvel de propriedade do Estado, constituído por um
terreno com área de 1 0.000m2.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de fundamental
importância para o Município de Luz, qual seja, a construção de uma
rádio comunitária.

A aprovação do projeto de lei em tela é imprescindível para a
concretização do meritório projeto idealizado.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para sua
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aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.470/2004
Declara de utilidade pública a União de Assistência e Proteção dos

Animais de Andradas - UAPAA - com sede no Município de Andradas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União de Assistência e

Proteção dos Animais de Andradas - UAPAA -, com sede no Município
de Andradas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A União de Assistência e Proteção dos Animais de

Andradas - UAPAA -, fundada em maio de 1999, em Andradas, é
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo zelar pelo
estrito cumprimento das leis pertinentes à proteção dos animais,
reprimindo atos de abuso e crueldade, e, nos casos de abandono ou
de necessidade de sacrifício, colaborar com as autoridades
constituídas para a resolução dos problemas, garantindo a
convivência harmoniosa entre moradores e animais. Trata-se de ativa
prestação de serviço que contribui sobremaneira para a saúde pública
do Município de Andradas.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratórío de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°1.471/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cultura

Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com sede no Município de
Coração de Jesus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Cultura Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com
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sede no Município de Coração de Jesus.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2004.
Doutor Ronaldo
Justificação: A Associação Comunitária de Cultura Popular e de

Proteção ao Meio Ambiente, criada em 1965, tem por objetivo difundir
a cultura popular e estimular o convívio social, prestando serviços de
proteção ao meio ambiente e integrando-se às atividades da defesa
civil, além do cumprimento dos demais propósitos enumerados no ali.
20 de seu estatuto.

Seus diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo
exercício de suas funções, como estabelece o ali. 69 do estatuto da
entidade (alteração incluída na ata anexa) e como atesta o Prefeito
Municipal de Coração de Jesus.

As atividades da Associação têm se mostrado de grande alcance
para a melhoria de vida da comunidade e para a preservação da
cultura local, pelo que vêm recebendo o reconhecimento das
autoridades e da população.

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

PROJETO DE LEI N° 1.472/2004
Dá a denominação de Estrada Joanito Balieiro à rodovia que liga os

Municípios de Bocaina de Minas e Liberdade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - Fica denominada Estrada Joanito Balieiro a rodovia que liga

o Município de Bocaina de Minas ao de Liberdade.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2004.
Ivair Nogueira
Justificação: A estrada que liga Bocaina de Minas a Liberdade não

possui denominação específica. Este projeto visa a homenagear o
saudoso João Máximo Balieiro, mais conhecido na região como
Joanito Balieiro.

Nascido em 8/1/26, Joanito Balieiro trilhou o seu caminho na vida
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pública. Foi Prefeito de Bocaina de Minas no período 1970 a 1972
e Inspetor Regional da Fazenda (Zona da Mata) nos Governos de
Tancredo Neves e de Hélio Garcia. Figura pública incansável, mesmo
após aposentar-se, não saiu do cenário político. Foi Assessor da
Secretaria de Interior e Justiça no Governo Tancredo Neves e
Assessor da Secretaria de Assuntos Municipais no Governo Hélio
Garcia.

Foi responsável pela construção de cinco postos de saúde nos
Distritos de Maringá, Mirantão, Santo Antônio e nas localidades do Rio
Preto e Bagres, em Bocaina de Minas. Lutou pela melhoria das
condições de ensino em Bocaina de Minas, onde construiu 23
escolas. Como Prefeito desse mesmo município, lutou também pela
melhoria das condições de acesso rodoviário à região, conseguindo
abrir a estrada cuja denominação propomos. Sendo assim, nada mais
justo que homenageá-lo, atribuindo-lhe o seu honrado nome.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.473/2004
Determina que 30% (trinta por cento), no mínimo, dos cargos em

comissão ou de órgãos colegiados da administração pública estadual
serão destinados às mulheres.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Os órgãos colegiados da administração direta e indireta dos

três Poderes do Estado, incluindo autarquias, sociedades de
economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder
público, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, reservarão
o mínimo de 30% (trinta por cento) para provimento por pessoas do
sexo feminino.

Art. 20 - O percentual mínimo de 30% (trinta por cento) deverá ser
observado na nomeação para cargos em comissão de recrutamento
limitado de assessoramento ou direção.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
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Marília Campos
Justificação: As lutas pelo respeito e pelo atendimento às demandas

das mulheres no Brasil conquistaram muitos resultados importantes,
tendo sido incorporadas por largas parcelas dos discursos públicos.
Há alguns sinais bastante singelos, mas altamente significativos,
dessa nova postura do País com relação às questões de gênero. Por
exemplo, não é mais legítimo tratar as mulheres como ridículas e
inferiores, como ocorria até bem pouco tempo, mesmo em ambientes
considerados respeitados intelectual e politicamente.

Outro avanço importante é a não-legitimidade de discriminar
trabalhadores por sexo. Ainda há muitos problemas, mas está cada
vez mais difícil manter, no interior de empresas privadas ou de órgãos
públicos, políticas que de alguma forma discriminem os empregados
em virtude do seu sexo. Esse novo tratamento do tema da
discriminação traz uma conseqüência importante, que é a
possibilidade de a reclamação legal fazer sentido para as autoridades
policiais e judiciais.

Ainda mais relevante é a presença dos direitos da mulher no
discurso político. Durante a década de 90 houve um crescente
aumento do espaço dedicado às questões de gênero nas campanhas
eleitorais. O tema passou a ter destaque tanto nas propostas de
candidatos à Presidência da República, como na campanha do mais
simples candidato a Vereador, independente da opção político-
partidária de cada um. A importância da presença desse item não está
na sinceridade ou não dos candidatos, mas na percepção de que esse
é um tema relevante que pode dar votos. Isso demonstra que existe
um feminismo difuso na sociedade, fruto, certamente, de anos de
trabalho e luta dos movimentos feministas.

Esse feminismo difuso não tem militantes nem organizações e
muitas vezes é defendido por homens e mulheres que não se
identificam como feministas. Também não se apresenta como um
conjunto articulado de demandas e posturas em relação à vida privada
e pública. E fragmentado e não supõe uma doutrina e, por isso, é um
discurso que transita nas mais diferentes arenas, aparecendo tanto
quando silencia o contador de anedota sexista, como quando um
candidato preocupa-se com políticas públicas de proteção aos direitos
das mulheres.
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Um dos indicadores mais expressivos dessa mudança de cultura

na sociedade brasileira é a legitimidade que alcançou no Congresso
Nacional e nos Legislativos estaduais a discussão sobre o assédio
sexual, tema muito trabalhado pelas feministas na última década.

No entanto, apesar de todos esses avanços, a participação da
mulher nos espaços de poder e na política institucional ainda é muito
pequena. O Brasil, nesse aspecto, não é uma exceção. A entrada da
mulher na política através de cargos eletivos ou ministeriais tem sido
muito tímida, mesmo em países com maior tradição feminista e
democrática que a nossa. Uma participação mais significativa só se
verifica em países que de alguma forma adotaram programas de ação
positiva em relação à presença das mulheres na política.

Por esse motivo, ações afirmativas e a defesa de cotas tornam-se
necessárias, e nesse contexto justifica-se este projeto de lei. A
proposta de cotas não é mera marcação de posição. Ela significa a
oportunidade de revelar a pouca participação das mulheres nos
espaços decisórios, de poder, como também a possibilidade de
sensibilização da sociedade e dos Poderes de Estado, nos níveis
federal, estadual e municipal, sobre a questão dos direitos e deveres
das mulheres e da importância de sua participação política.

As mulheres representam, segundo dados do último senso do IBGE,
realizado no ano de 2000, 50,78% da população brasileira. No
entanto, elas estão sub-representadas nos espaços de poder.
Vejamos:

* - O quadro da sub- representação foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 26.3.2004.

No que se refere à participação das mulheres nas mesas diretoras
das Assembléias Legislativas, a sub-representação também é

os dados a seguir:
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*9 das 21 Casas Legislativas não têm componentes mulheres

em suas mesas diretoras.
*Apenas 1 Casa Legislativa (AL do Estado da Paraíba) tem 30% de

composição: 3 em 9.
Atenção: Cargos ocupados pelas Deputadas da Paraíba:
• 4* Vice Presidente
• 3a-Secretária
• 4* Secretária
*Em qualquer casa pesquisada: não encontramos Deputada como

Presidente.
Em relação ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a

realidade não é diferente:
- das 17 Secretarias de Estado (incluídas as duas Secretarias

Extraordinárias), apenas três têm uma mulher como titular;
- das 18 autarquias, nenhuma é dirigida por mulher;
- das 15 empresas, nenhuma é dirigida por mulher;
- das 15 fundações, apenas quatro são dirigidas por mulher;
- dos 11 órgãos autônomos, apenas três são dirigidos por mulheres.
Podemos citar mais dois exemplos: o Conselho de Administração do

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - é composto por
seis membros, todos do sexo masculino; e a direção da Fundação
Hospitar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, composta por cinco
membros, também não conta com a presença feminina.

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

PROJETO DE LEI N° 1.47412004
Declara de utilidade pública as Obras Sociais Nossa Senhora do

Morro, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Obras Sociais Nossa Senhora do Morro, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Miguel Martini
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Justificação: A entidade denominada Obras Sociais Nossa

Senhora do Morro possui como finalidades primordiais promover a
formação e o aprimoramento cultural, educacional e profissional dos
seus associados, empreendendo, também, ações de assistência
social, dirigidas aos moradores carentes da Barragem Santa Lúcia, do
Morro do Papagaio e da Vila Estrela, nesta Capital.

Para a consecução de seus objetivos, poderá criar ambulatórios,
centros sociais, creches, núcleos educacionais e profissionalizantes.

Fazer convênios, contratos de cooperação e similares com
instituições públicas ou privadas, para o aprimoramento permanente
de suas ações, integra as suas metas.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.475/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitáriã de Paz no

Lar - ACPL -, com sede no Município de Santa Maria do Salto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Paz no Lar - ACPL -, com sede no Município de Santa
Maria do Salto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Comunitária de Paz no Lar - ACPL -, com

sede no Município de Santa Maria do Salto, é entidade civil,
beneficente e sem fins lucrativos.

Desde a sua instituição, ocorrida em 2/12/98, vem prestando
relevantes serviços aos munícipes, ao promover atividades que
propiciam o desenvolvimento dos segmentos carentes da sociedade.

Por seu esforço assistencial, caracterizado pelo trabalho
permanente de resgate da cidadania, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.476/2004
Declara de utilidade pública a Associação Servos de Sião da Infinita

Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Servos de

Siâo da Infinita Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Servos de Sião da Infinita Misericórdia é

de natureza beneficente e não tem fins lucrativos. Suas finalidades
precípuas são: desenvolver atividades de assistência social, de modo
efetivo para servir à coletividade; proteger e aparar as famílias, as
crianças, os adolescentes, os idosos e os portadores de deficiência;
promover gratuitamente atividades nas áreas da cultura e da saúde;
promover ações educativas, principalmente cursos e treinamentos,
objetivando a capacitação ou requalificação profissional de pessoas
para integração no mercado de trabalho; atuar na promoção da ética,
da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.477/2004
Declara de utilidade pública o Clube dos Protetores dos Pássaros -

CPP -, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Protetores

dos Pássaros - CPP -, com sede no Município de Manhumirim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Miguel Martini
Justificação: O Clube dos Protetores dos Pássaros, fundado em

15/10/95, não possui fins lucrativos e tem como objetivo a proteção
dos pássaros em liberdade, inclusive os canários-da-terra. Em vista
disso, promove encontros, palestras e campanhas, com a finalidade
de conscientizar a comunidade para a necessidade da preservação da
fauna e combate e condena o passarinheiro por sua atividade
predatória.

Por essas razões, esperamos a anuência dos nobres colegas à
concessão do título proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.478/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Centro da Criança e do

Adolescente do Serro - CRIASER -, com sede no Município de Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Centro da

Criança e do Adolescente do Serro - CRIASER -, com sede no
Município de Serro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de março de 2004.
Padre João
Justificação: A Fundação Centro da Criança e do Adolescente do

Serro é associação beneficente sem fins lucrativos fundada em
20/3/2002, que tem por finalidade promover o desenvolvimento
integrado da infância e da adolescência do Serro, por meio de
políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, trabalho,
laser e esporte, objetivando a inserção no ambiente social, a
realização plena da cidadania e a preparação de adolescentes e
jovens para o mercado de trabalho.

O processo que objetiva a utilidade pública dessa associação está
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na
Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à
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aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.545/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Ministério da Saúde com vistas a que haja pelo
menos um hospital equipado, credenciado pelo SUS, nas cidades-pólo
das macrorregiões, para a realização de cirurgia de redução de
estômago em podadores de obesidade mórbida. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 2.546/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Educadora AM 1010, em
Coronel Fabriciano, pela passagem do 360 aniversário de sua criação.
(- A Comissão de Transporte.)

N° 2.547/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Clube dos Escritores de
Ipatinga pela passagem do 19° aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.548/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Comercial,
Industrial, de Agropecuária e Prestação de Serviços de Ipatinga
ACIAPI - pela passagem do 38° aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.54912004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com o jornal "Diário do Rio
Doce" pela passagem do seu 46° aniversário de fundação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.550/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Clube Atlético Mineiro pela
passagem de seus 96 anos de fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.55112004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Agência de Desenvolvimento de
Timóteo pela passagem de seus 11 anos de fundação. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 2.552/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso a Dom Odilon Guimarães
Moreira, Bispo da Diocese de Itabira, representante na região da
CNBB, pela realização da Campanha da Fraternidade 2004. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.55312004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Fundação Promenor de
Pouso Alegre, nesse município, pelos 20 anos de criação da Guarda
Mirim. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.554/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itajubá pelo transcurso do 185° aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.555/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Várzea da
Palma pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.556/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Felixlândia pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.557/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Curvelo - Norte
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.558/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Oeste pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.559/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Curvelo - Bela
Vista pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.560/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club 8H - Alípio de
Meio pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.561/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Curvelo pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.562/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Pompéu pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.563/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Santo
Agostinho pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.564/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Padre
Eustáquio pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.565/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Novas
Gerações pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.566/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Milionésimo
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.567/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Caiçaras
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.568/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Barro Preto
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.56912004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Barreiro pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotary.

N° 2.570/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club BH - Venda Nova
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotary.

(- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)
N° 2.571/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. José Alencar Gomes da
Silva, Vice-Presidente da República pelo recebimento do título de
Cidadão Honorário de Brasília. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.572/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Mariza Campos Gomes
cia Silva, pelo recebimento do título de Cidadã Honorária de Brasília. (-
A Comissão do Trabalho.)

N° 2.573/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo dos Santos
Martins, por sua posse como Presidente da Associação Mineira da
Micro, Pequena e Média Empresa - AMIPEME. (- A Comissão de
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Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Ricardo Duarte (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão

de me dirigir hoje a este Plenário, apesar de estar, como muitos de
nós, contaminada por desfavorável gripe, que parece destruir nossa
resistência quando pensamos em construir um País melhor. Amanhã,
25 de março, meu partido, o Partido Comunista do Brasil, completa 82
anos. Coincidentemente, o Clube Atlético Mineiro também faz
aniversário. Com os atleticanos, com os cruzeirenses, com os nova-
limenses, queremos compartilhar a alegria de integrar o partido mais
antigo do Brasil. O PCdoB enfrentou, ao longo de sua existência,
inúmeras dificuldades, preconceitos e deformações quanto ao que
representa verdadeiramente. Nestes 82 anos, viveu na legalidade
apenas 21 anos. Sessenta e um anos foram vividos na completa
clandestinidade, com a maioria de seus integrantes e dirigentes
sofrendo a mais absoluta perseguição política, sem poder dizer ao
povo brasileiro a que tinham vindo, a que se propunham. Ele viu,
muitas vezes, deformadas suas idéias e convicções. Muitos podem
perguntar por que um partido que tem 82 anos, que viveu a maior
parte deles na clandestinidade, ainda sobrevive. Que méritos ou
equívocos formaram essa história de luta e resistência? Quero dizer
aos Deputados e aos mineiros que nos vêem que esse partido
sobrevive porque tenta expressar, incorporar e representar os anseios
e sofrimentos daqueles que trabalham e constroem a riqueza deste
País. Esse partido tem uma longa história de acertos e alguns
equívocos, como todos nós em nossa história. Na sua história,
representa a luta do povo brasileiro, buscando conduzi-lo ao
desenvolvimento, ao progresso sem exploração. Essa sociedade foi
formada a duras penas. Aqueles que trabalham devem e poderão ver
representados, no poder, suas lutas e sofrimentos.

Muitos dizem que o Partido Comunista está falido porque as
sociedades comunistas mais expressivas interromperam sua
experiência, como a poderosa União Soviética. Reconhecemos nossa
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vitoriosa experiência da construção de um país socialista na União
Soviética, interrompida não porque os ideais socialistas deixaram de
ser necessidade na sociedade contemporânea, mas porque alguns
erros foram cometidos na visão do desenvolvimento dessa sociedade.
Muitos acertos foram motivo para que a União Soviética alcançasse o
desenvolvimento tecnológico, inclusive disputando com os Estados
Unidos, a maior potência do mundo capitalista.

Vivíamos num mundo bipolar. Por causa dessa bipolaridade, do
equilíbrio de torças, conseguimos um mundo com possibilidades de
desenvolvimento pacífico. O fim dos países socialistas levou à
unipolaridade, fazendo com que o mundo vivesse sob o terror ora da
invasão imperialista dos povos sofredores, ora do terrorismo nefasto.
O Partido Comunista do Brasil, que visa uma sociedade socialista,
sabe que não se muda uma sociedade com um partido ou com um
grupo de partidos ou de iluminados. Essa definição deve representar a
adesão dos homens e das mulheres deste Pais a um projeto novo. E
só se chega lá se realizarmos nossas tarefas contemporâneas,
desafiadoras, tarefas do Brasil da nova fase, do Presidente Lula.
Como romperemos as algemas e as barreiras que se contrapõem ao
desenvolvimento soberano? Como nos libertarmos da hegemonia
absoluta da agiotagem internacional que sufoca o desenvolvimento e
retomarmos os caminhos de um desenvolvimento sustentável?

Sabemos que não é fácil nos libertarmos dessas algemas que
levaram a América Latina a uma situação de falência absoluta, a ver
crescer sua miséria e sua instabilidade, que há pouco tempo vimos
irromper com insurreições na Argentina, na Bolívia, no Equador, no
Peru e em outros países. O Brasil enfrenta o dilema de se libertar
desse processo, criando possibilidades de construção de projeto
nacional, objetivando o desenvolvimento de sua indústria, a retomada
de sua infra-estrutura, tão precária, e o crescimento do mercado
interno. O projeto do Brasil não pode ser construído ou desenvolvido
apenas com capitais internacionais, sem controle do fluxo de capitais.
Não podemos permitir que assaltem as riquezas do Brasil, passem um
mês ou dois pululando na nossa Bolsa e levem a riqueza produzida
pelos nossos trabalhadores.

Segundo um documento recentemente lançado pelo PCdoB, a
paciência dos trabalhadores e dos empresários está chegando ao fim.

WN
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E necessário unirmos convicções, forças de diferentes partidos.

Na sociedade brasileira, toda e qualquer virada histórica necessitou
de uma coalização de partidos heterogêneos, que se somaram num
esforço comum para superar o atraso. Isso ocorreu na escravidão, na
conquista da independência e da república, na Revolução de 30, na
redemocratização de 1946 e no fim da ditadura militar. E necessária
essa coalização de forças, mas para que, caras Deputadas e
Deputados? Para, exatamente, conseguirmos fazer com que se
retomem os investimentos públicos neste País, para que eles sejam
feitos em áreas que gerem empregos e que possibilitem aumento de
renda. Esse crescimento é necessariamente o crescimento da
arrecadação dos Governos e das administrações públicas, a
ampliação da arrecadação do comércio, o fortalecimento da produção
industrial. O desenvolvimento e a criação de empregos é, sobretudo,
um ciclo positivo. E nesse projeto que o Partido Comunista do Brasil,
que neste ano completa 82 anos, se incorpora e tenta investir todos os
esforços.

E evidente que o Governo Lula - que recebeu uma herança de dez
anos, que teve de enfrentar a desestruturação industrial e da infra-
estrutura, a redução dos investimentos públicos, em nome desta
máquina que nos cerceia, o endividamento externo - herdou algo difícil
de ser levado à frente. É dentro dessa trajetória que o PCdoB
considera que, nos marcos do Governo Lula, com a união de forças
de todos os que se interessam por tirar este País da paralisia
econômica em que se encontra, com este 0,5% de crescimento, um
novo tempo precisa ser construído. Esse novo tempo se constrói em
torno de um projeto político que não interessa só às forças que
integram o Governo hoje. Atualmente, mesmo as forças da Oposição
estão pagando, fora do Governo, as dificuldades de um projeto que
ajudaram a construir e sabem o quanto está sendo doloroso pagar
esse endividamento, arcar com uma herança que nos levou a uma
situação em que elas mesmas, nos Governos Estaduais, estão
sofrendo. E exatamente por isso que fazem oposição, muitas vezes de
forma não coerente com a origem do processo que estava em curso,
que é a origem do modelo pelo qual são responsáveis. Sabemos que,
nos setores da Oposição, há consciência de que não é mais possível
continuar com esse modelo.
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E dentro desses marcos que queremos compreender e fazer um

apelo a todos os interessados em construir um projeto de
desenvolvimento, alicerçado na coragem de tentar discutir a
reestruturação da dívida, de tentar rebaixar o superávit que não
agüentamos pagar, com a manutenção da relação dívida-PIB, mesmo
com a ampliação do superávit.

O Partido Comunista do Brasil, exatamente por isso, comemora
seus 82 anos com a certeza de que os desafios são muitos e de que
os riscos de retrocessos também são. Se não tivermos a capacidade
de unir forças; se o povo, os trabalhadores não forem às ruas para
arrancar as conquistas mais elementares, poderemos ter um
retrocesso e voltar para o modelo anterior, tão nefasto para o nosso
povo. E por isso que estamos comemorando, mas conscientes desse
desafio. Incorporamo-nos ao projeto do Governo Lula, sabendo que,
dentro desse Governo e na sociedade, há uma disputa entre os que
querem a continuidade e os que querem lutar pela mudança.

Queremos, dentro desse espírito, reforçar nossas convicções e
convidar todos aqueles que querem se unir a esse projeto, para,
juntos, tentarmos avançar.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Queria, Deputada Jô
Moraes, cumprimentar, na sua pessoa, todos os militantes, os
dirigentes que ajudaram e ajudam a construir o Partido Comunista do
Brasil, o PCdoB. Parabenizo-os pelo aniversário, pela trajetória de
apoio às lutas populares e sindicais pelas liberdades democráticas,
pela redemocratização do País e, agora, junto conosco e com outros
partidos, pela reconstrução de um Brasil para todos.

Em Belo Horizonte existe uma trajetória de parceria entre o PCd0B e
a Câmara Municipal, desde o Vereador Sérgio Miranda, hoje um dos
parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, e,
posteriormente, com a Vereadora Jô Moraes e o Vereador Paulão,
que lá continua. O mesmo ocorre com o Governo Municipal, desde o
ex-Prefeito Patrus Ananias. A regional onde resido é muito bem
administrada pela Secretária Regional Dalva Estela. A parceria
continua com os militantes do Alto Vera Cruz, do Taquaril e com o
movimento dos servidores da Prefeitura. Sou testemunha da
seriedade, garra, determinação e lucidez teórica da militância do
PCd0B. Espero que as energias se redobrem nestas comemorações
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de mais um aniversário, porque os desafios são muitos. Parabéns.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Jô Moraes, não
poderia deixar de parabenizar as direções nacional e estadual e a
militância aguerrida do PCdoB pelos seus 82 anos. Elogio a postura
adotada pelo partido na história política do País, especialmente na
mais recente. O PT, desde sua fundação, tem sido aliado do PCdoB
não apenas nos processos eleitorais, mas também numa estratégia de
construção de um país socialista. Rosa de Luxemburgo, numa
profecia dialética, disse que deveríamos lutar pelo socialismo ou o
mundo acabaria em barbárie. O aspecto mais crucial e devastador do
capitalismo é a guerra entre os povos e a desesperança.

Embora o caminho seja difícil, é preciso construir o socialismo.
Somente assim teremos uma sociedade de iguais, de justiça social e
de não-exploração do homem pelo homem. E a única esperança que
temos para barrar essa barbárie e construir um mundo melhor. O
PCdoB, juntamente com outros partidos de esquerda do mundo,
incluindo o PT, está em busca de experiências históricas que os
operários e os povos do mundo alcançarão um dia. Parabéns.

A Deputada Jô Moraes - E muito alentador saber que em diferentes
partidos, em diferentes correntes políticas, nos mais diversos países,
os ideais socialistas não morreram. Quando Rosa de Luxemburgo, no
início do século passado, dizia que era o socialismo ou a barbárie, não
imaginava que chegaríamos a um tempo em que o terror de diferentes
conotações atingiria crianças, mulheres, inocentes e trabalhadores
que vão para seu trabalho imaginando que podem, distantes da
política, enfrentar a vida com tranqüilidade. O capitalismo gerou esse
monstro selvagem que leva a guerra para um lado e o terror para o
outro.

Esse ventre, que gerou o terrorismo e o militarismo, é exatamente o
mesmo que gera a violência cotidiana, as discriminações e a exclusão
social, que deixam milhões e bilhões de trabalhadores sobre a Terra
sem alternativas.

Deputado Rogério Correia, sentimo-nos felizes por alimentar os
ideais de uma sociedade socialista. Ela não está tão próxima no
horizonte. Mas sabemos perfeitamente que a humanidade só se
transforma, avança, progride e dá o melhor de suas energias
transformadoras, até mesmo com a sua própria vida e com seu
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próprio sangue, se estiver motivada por algo superior e novo, que
não seja apenas a luta para diminuir a exploração. O sentido é
exatamente reafirmar esses ideais e saber não só que ainda levará
algum tempo para serem alcançados, mas também que exigem de
nós essa cotidiana luta nas ruas, no trabalho, nas escolas, nas
invasões, nas ocupações de terra. Alimentados por essa luta social e
somados a esse projeto maior de Brasil, construiremos um país que
atenda aos ideais de liberdade pelos quais tantos deram a vida e com
os quais nos comprometemos. Quer dizer, um país que traga isso
para o futuro dos nossos filhos e netos. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados e telespectadores da TV Assembléia, inicialmente, por
meio da grande companheira Deputada Jô Moraes, cumprimento o
PCdoB pelo aniversário de 82 anos que fará amanhã. Esse partido
tem contribuído muito para a transformação da sociedade brasileira.
Sinto-me extremamente orgulhosa por estarmos juntos no Governo
Federal. O PCdoB tem grandes lideranças. Sabemos do projeto
democrático popular defendido por esse partido. Historicamente tem
contribuído para que o País contraponha-se ao neoliberalismo e
cerque todo esse trabalho de desmonte do Estado brasileiro com as
privatizações. Agora põe o nosso País num novo rumo.

De público, cumprimento as companheiras e os companheiros do
PCd013. O combatente Vereador Geraldo Pimenta, que representa o
PCdoB, tem contribuído muito para o desenvolvimento de Betim,
juntamente com a nossa Bancada do PT, a fim de construir esse
mesmo projeto.

Registro que protocolaremos nesta Casa projeto do Estatuto
Estadual da Igualdade Racial, lembrando o Dia Nacional de Combate
à Discriminação Racial, comemorado no dia 21.

Em 1997, a Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu, por meio
da Resolução n° 52/111, realizar a III Conferência Mundial Contra o
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas
de Intolerância. A conferência mundial, que aconteceu em Durban, na
África do Sul, entre 31/8 e 7/9/2001, foi um marco na luta pela
erradicação de todas as formas de racismo, exigindo um forte
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mecanismo de acompanhamento para examinar se os governos
vêm cumprindo os compromissos acordados. A conferência mundial
foi uma oportunidade única para criar uma nova visão mundial de luta
contra o racismo no século XXI e enfocou medidas práticas e ações
voltadas para erradicar o racismo, incluindo prevenção, educação e
proteção contra o preconceito e a intolerância.

Em 1998, a Assembléia Geral da ONU decidiu proclamar 2001 como
o Ano Internacional de Mobilização Contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância. Essa decisão
visou contribuir para chamar a atenção mundial para os objetivos da
conferência: impulsionar e ampliar o compromisso político para a
eliminação do racismo e da discriminação racial.

Refletindo as principais preocupações dos últimos anos, a
conferência mundial também enfocou a prevenção da discriminação
racial e dos conflitos étnicos, o fenômeno amplamente difundido da
xenofobia e a dupla discriminação. De fato, muitas vítimas de
discriminação racial também sofrem preconceito baseado em gênero,
deficiência ou idade.

Outro tema enfocado foi a convenção internacional para eliminação
de todas as formas de discriminação racial, peça central da ação
internacional de combate ao racismo. O tratado, adotado pela
Assembléia Geral da ONU, em 1965, foi ratificado por 155 Estados.
Entre os objetivos principais da conferência mundial, estão estimular
sua ratificação universal e promover o reconhecimento do Comitê da
ONU para a Eliminação da Discriminação Racial como instância
superior para receber e agir, no que diz respeito a denúncias de
indivíduos que alegam ser vítimas de violação de qualquer direito
definido na convenção.

No último dia 21 de março, foi comemorado em todo o Brasil o Dia
Nacional de Combate à Discriminação Racial. Essa discriminação tem
trazido a muitos de nossos irmãos os mais cruéis sofrimentos.

Apresentamos hoje, nesta Assembléia Legislativa, juntamente com o
companheiro Deputado Biel Rocha, projeto de lei que institui o
Estatuto da Igualdade Racial no nosso Estado, com o objetivo de
combater a discriminação racial e as desigualdades que atingem os
cidadãos afro-brasileiros residentes em Minas Gerais. Estamos agindo
em sintonia com o companheiro Senador Paulo Paim, que também
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tem um projeto de sua autoria tramitando no Senado Federal, o
qual, após aprovado e sancionado pelo Presidente da República,
contribuirá, em todo o País, para eliminar a discriminação presente em
nossa sociedade.

Minas Gerais não se furtará a esse propósito. Conclamamos a todos
os Deputados e Deputadas desta legislatura para unirmos esforços, a
fim de que esse projeto seja aprovado e possamos estabelecer uma
política realmente inclusiva que torne respeitados os direitos dos
nossos irmãos afro-descendentes.

Esse projeto deverá ser amplamente discutido com todas as
entidades que trabalham para erradicar o racismo e qualquer forma de
discriminação. Faremos audiências públicas e reuniões para que o
projeto, quando aprovado, esteja de acordo com as discussões já
acumuladas dos movimentos que combatem qualquer tipo de
discriminação.

Nesse projeto de lei, incluímos o sistema de cotas para as nossas
universidades e abordamos a questão da saúde, em que as doenças
prevalentes na população afro-brasileira recebam as medidas
preventivas e o adequado tratamento; abordamos o direito à
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; o direito à liberdade de
consciência, à crença e ao exercício dos cultos religiosos; e a questão
da terra e a do mercado de trabalho, entre outras.

Queremos, com este projeto de lei, resgatar um compromisso
histórico de Minas Gerais, que tem em sua história uma exploração
dos afro-descendentes, sem medidas. Esse é o nosso objetivo. Muito
obrigada.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputada Maria Tereza
Lara, cumprimento-a pelo pronunciamento e também pela
apresentação, junto com o Deputado Biel Rocha, de um dos mais
importantes projetos que tramitam nesta Casa, nesta legislatura.
Trata-se do Estatuto da Igualdade Racial. No Brasil, a questão dos
direitos precisa, de fato, de uma vigilância cotidiana.

Veja, Deputada, que, no domingo, a imprensa veiculou uma
denúncia muito grave. Na cidade de Betim, famílias com crianças e
adolescentes lutam pela sobrevivência, buscando refugos na área
industrial da cidade. Peneiram areia em busca de refugo de alumínio
para os ferros-velhos da região. Há crianças expostas a trabalhos
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insalubres, queimando-se ou arriscando as próprias vidas quando
atravessam vias movimentadissimas.

Como membro da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, daqui a pouco, às 16 horas, faremos uma visita ao
galpão de dejetos das indústrias da região, juntamente com a
Delegacia Regional do Trabalho, com o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança de Betim e com o Conselho Tutelar. Para tanto,
convido a virem conosco as Deputadas e os Deputados desta Casa.
Se é necessária uma fiscalização para impedir o trabalho infantil, se
se trata de uma área privada, propriedade particular, e se possui
regras para a entrada, somente a fiscalização ou a segurança não
resolverão o problema. Trata-se de uma questão eminentemente
social. Aquelas 100 famílias da cidade de Betim precisam ser
incorporadas, com urgência, a programas sociais: Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, Programa Bolsa-Família. E isso
deve-se dar em uma parceria que envolva municípios, Estado e
União. Não adianta simplesmente coibir o trabalho infantil. A coibição
é necessária, sim, pois não é justo que crianças fiquem lá até de
madrugada, no meio de poeira, da areia, do ferro, do alumínio e de
objetos quentes que as queimam. Esse caso fere nossa própria
consciência e traz-nos indignação. Não é possível que em uma cidade
tão próxima a BH ainda ocorram fatos como esse.

E importante, então, unirmos esforços, a fim de que essas famílias
se convençam de que estão expondo suas crianças a um trabalho
insalubre; mas não adianta as convencermos com palavras e, depois,
voltarmos para nossas confortáveis casas, enquanto aquelas famílias
ficam sem seu ganha-pão. Por isso, essa visita que faremos daqui a
pouco é tão importante. Haverá também uma reunião amanhã que
será promovida pela Prefeitura e pela Secretaria de Assistência Social
junto com o Ministério Público e os Conselhos. Mais uma vez, então,
convido todas as Deputadas e todos os Deputados para irmos, às 16
horas, à área industrial de Betim. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Agradeço por suas palavras de
incentivo, nobre Deputado André Quintão. Como membro da Frente
Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e como
moradora da cidade de Betim, comparecerei a essa visita. Temos
acompanhado todo o trabalho feito nessa cidade durante oito anos de
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políticas públicas, quando se encontravam na Prefeitura
representantes do projeto democrático-popular. Sabemos que Betim é
uma cidade cuja arrecadação gira em torno de R$500.000.000,00 por
ano. De fato, é importante que o poder público tome medidas
imediatas para que essas crianças tenham o direito à vida garantido.
Sabemos que o Governo Federal tem o bolsa-família. E fundamental
que a sociedade acompanhe, execute o controle social das políticas
públicas, para que esses recursos cheguem a essas crianças, a essas
famílias, que não possuem renda familiar suficiente para educar seus
filhos.

Reforçamos esse convite aos Deputados e às Deputadas que
desejarem estar conosco na visita e queremos cumprimentá-lo
também pela condição de Coordenador da Frente Parlamentar em
Defesa da Criança e do Adolescente.

Com referência ao Estatuto da Igualdade Racial, será que os
brancos poderiam dizer "nós, brancos"? Não sei se no Brasil há o
branco propriamente dito. Somos produto de uma miscigenação de
raças. Acredito que não há pessoas verdadeiramente • brancas no
País, e sim muitos negros e pessoas que são conseqüências dessa
miscigenação.

Nós, que temos a pele clara e de certa forma representamos os
brancos, temos uma dívida social com os negros no País. Sabemos o
que os antepassados dessa raça, os escravos, já contribuíram para a
economia do País. Deram sua própria vida sem terem seus direitos
garantidos, e até hoje os negros não os têm. São minoria nas
universidades, recebem salários menores que os brancos, e as
mulheres negras são mais discriminadas.

O estatuto visa a garantir que os negros tenham os mesmos direitos
como ser humano. O projeto, desta Deputada e do companheiro Biel
Rocha, visa a garantir que no Brasil a nossa sociedade seja justa,
fraterna e igualitária. Ele ainda não está pronto. Trata-se de uma
proposta inicial para ser amplamente discutida na Casa, e também
com os movimentos sociais que representam a organização do povo
negro no Estado e a defesa dos seus direitos. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos.
A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, Deputados Sidinho e Célio Moreira, hoje, pela
primeira vez, estive num evento quando percebi que Minas tem muito
que comemorar. O Governador Aécio Neves fez um discurso falando
que a lógica de sua administração se baseia no tripé que procurará
trazer o desenvolvimento econômico e social ao nosso Estado. Levar
o asfalto a mais 223 municípios, saneamento básico e o projeto
Clarear para Todos irá garantir a iluminação a todos os municípios
que não a têm, no Estado.

Trata-se de um projeto audacioso. Fico mais feliz ainda porque não
só temos esse investimento do Governo do Estado, mas teremos
também o Governo Federal, O projeto Clarear para Todos é do
Governador Aécio Neves, e o do Governo Lula é o Luz para Todos,
também para todos os municípios. Não consegui entender de onde
vem os recursos para Minas Gerais. Essa questão não foi abordada
principalmente com referência ao projeto Clarear para Todos.

Quanto ao asfalto, foi dito pelo Governador Aécio Neves que os
recursos virão do BIRD, do PPP, da CODEMINAS e do convênio que
o Governo do Estado irá usufruir em virtude da reforma tributária, que
é o dinheiro da dDE.

Minas tem muito que comemorar, mas, particularmente, gostaria de
compreender melhor a origem dos recursos. Devo dizer obrigada e
elogiar a postura do Governo Aécio Neves, que traz esse
investimento; porém é necessário reconhecer o papel do Governo
Federal, pois, pela primeira vez, vemos um investimento feito pelo
Governador, com grande empenho. Hoje a CIDE, por exemplo,
garante os recursos para o asfalto em Minas.

Há informações de que virão R$80.000.000,00 para o setor de
saneamento básico no Estado. Desses, R$72.000.000,00 são
garantidos pela Caixa Econômica Federal - CEF -, por meio do FGTS,
e R$8.000.000,00 provenientes do Governo Estadual. Na hora de
cobrarmos os investimentos do Governo Federal, é importante saber
que estão embutidos em boa parte dos recursos anunciados pelo
Governo do Estado. Fico feliz pela fartura de investimentos em Minas.
E lógico que ainda há muitos problemas sociais, mas as verbas irão
garantir mais qualidade de vida, desenvolvimento econômico e
empregos.

Ontem, protocolei dois projetos nesta Casa. O primeiro busca a
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garantia de proteção aos usuários do serviço público em Minas.
Hoje, o PROCON protege os consumidores. Entretanto, não há
nenhum sistema de proteção para o usuário do serviço público. Desde
quando Mário Covas era Governador, há leis aprovadas em São
Paulo prevendo esse sistema e garantindo uma proteção mínima ao
cidadão, caso seja acionado. Deputada Maria Tereza Lara, como
parlamentar ligada aos direitos dos consumidores, espero seu apoio
para a proteção do usuário do sistema público. Há muitas
reclamações em áreas como saúde e educação, e muitas ações
arquivadas nas gavetas do Judiciário. O usuário não tem a quem
recorrer. Além de prever o sistema de defesa, o projeto conta com a
Ouvidoria do Estado para o recebimento de reclamações.

O segundo projeto trata da mulher. Deputada Ana Maria Resende, a
bancada feminina protocolou um projeto de cotas para ampliar a
participação da mulher. Esperamos que o Deputado Mauri Torres
implemente uma nova resolução para garantir uma Mesa mais
democrática, com a participação de, no mínimo, 30% de mulheres em
sua próxima eleição. Para isso, precisaríamos de modificação
regimental.

Lerei alguns números que revelam participação ainda pequena das
mulheres. Deputados e Deputadas, nas 17 Secretarias de Estado,
temos apenas três mulheres; na direção das nossas 18 autarquias e
15 empresas estatais, não há nenhuma mulher; das 15 fundações,
apenas quatro são dirigidas por mulheres; dos 11 órgãos autônomos,
apenas três são dirigidos por mulheres; não há mulher no Conselho
de Administração do BDMG; dos sete membros da Diretoria Executiva
da CEMIG e dos 14 membros do Conselho de Administração da
CEMIG, apenas uma mulher em cada; dos seis cargos de direção da
FAPEMIG, apenas uma mulher. Embora haja 50% de mulheres
eleitoras em nosso Estado, assim está nossa representação nos
cargos das Secretarias. Por mais que tenhamos avançado nesta
Casa, dos 77 Deputados apenas nove são mulheres. De fato, há
avanço. Entretanto, aquém do que temos no mercado de trabalho.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Quero parabenizar a
Deputada Marília Campos por falar no reconhecimento da mulher.
Pensando nisso, protocolei requerimento, na semana passada,
solicitando que, em homenagem ao Ano Internacional da Mulher,
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fosse dada preferência nesta Casa aos projetos que tratam da
mulher, da sua vida, dos benefícios que ainda precisa adquirir neste
Estado. Espero que esse requerimento seja motivo para que todos os
projetos de lei e requerimentos, hoje em tramitação, sejam passados à
frente e avaliados.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Deputada Marília
Campos, gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho nesta Casa e por
encabeçar movimento sobre a mulher. Hoje, percebemos que a
mulher conquista seu espaço. Temos aqui prova disso: as Deputadas,
que tanto abrilhantam esta Casa.

Em relação ao encontro de hoje, ocorrido no Palácio da Liberdade,
quero dizer que o Estado de Minas nunca viu, em tão pouco tempo,
tantos projetos em funcionamento. Temos de reconhecer que o
Governador Aécio Neves sempre propôs parceria, base do seu
trabalho, e que, em momento algum, deixou de reconhecer a parceria
com o Governo Federal, e quanto precisamos dele, já que retém a
maioria das verbas. Muitas vezes, o Governador citou a questão do
PT e o seu relacionamento com o Presidente Lula; aliás, é importante
lembrar que o Governador Aécio Neves foi ao encontro do PSDB
nacional para defender a liberdade de escolha e de parceria no âmbito
municipal em relação às eleições. Portanto, o Governador tem
demonstrado respeito em relação ao Governo Federal, provando que
a parceria funciona, tem tudo para dar certo. Em momento algum,
deixo de citar o empenho do Governador e de ressaltar que nós,
Deputados, tanto os de base como os de oposição, estamos
demonstrando as condições de mudança do Estado de Minas Gerais.
Temos apresentado projetos que reafirmam nossa parceria com o
Governo Federal. Obrigado.

A Deputada Manha Campos* - Agradeço ao Deputado Sidinho do
Ferrotaco. Considero importante salientar que fui uma das primeiras a
reconhecer que tínhamos, hoje, motivo para comemorar. Contamos
com os investimentos feitos pelo Governo do Estado e também pelo
Governo Federal. Quero ressaltar mais uma vez que, por causa da
reforma tributária - tão criticada, até mesmo por vários Deputados
desta Casa, pela centralização e, até mesmo, pelo aumento de
impostos que poderia provocar -, estamos tendo desconcentração da
arrecadação e mais recursos para Minas Gerais.
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Foi preciso que o Governo Lula trouxesse essa mudança

benéfica para Minas Gerais.
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputada Marília

Campos, quero cumprimentá-la pela apresentação desses dois
projetos, que vêm em defesa do consumidor e, sobretudo, em defesa
do direito da mulher de ocupar espaços de poder. Essa é uma
continuação do ato que fizemos no Dia Internacional da Mulher, cujo
lema foi "Mulher na política, esta luta é sua". Certamente, durante todo
o ano, ações como essa contribuirão para que as mulheres ocupem
de fato seu espaço de poder.

Em outubro, haverá eleições, e esperamos que as mulheres de todo
o Estado possam ser candidatas e eleitas Prefeitas ou Vereadoras.
Esperamos que as que não se candidatarem possam contribuir
elegendo mulheres para os cargos, não simplesmente por serem
mulheres, mas por poderem transformar nossa sociedade em uma
sociedade mais justa, fraterna e igualitária.

A ação de V. Exa. vai nesse rumo, por isso, quero cumprimentá-la,
assim como a todas as mulheres de Minas Gerais, principalmente,
aquelas que, anonimamente, contribuem dia a dia para a
transformação de nossa sociedade. Há problemas de violência e
tantos outros, e a mulher tem uma grande contribuição a dar,
sobretudo, quando ocupa espaço de poder, pois tem maiores
condições de participar.

Portanto, cumprimento mais uma vez V. Exa. e todas as mulheres
do Estado que têm dado sua vida para que tenhamos dias muito mais
felizes.

A Deputada Manha Campos* - Agradeço o aparte, Deputada Maria
Tereza Lara. Estaremos lutando para eleger o maior número de
Vereadoras e Prefeitas, para, de fato, democratizarmos as relações de
poder, que ainda refletem a discriminação que vivemos na sociedade.

Embora não tenhamos ainda feito um debate para construir um
consenso sobre a necessidade de ter quotas, reconhecemos que
houve avanço da participação das mulheres nos países que as
adotaram. Ressalto que apenas com a reforma política conseguiremos
o real avanço: já não teremos apenas 30%, mas 50% das listas
fechadas. Essa é nossa proposta.

As quotas certamente não resolvem o problema da discriminação,
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mas têm o mérito de promover o debate, pois revelam que
precisamos aumentar de fato nossa participação. E importante termos
mais mulheres nos postos de comando.

O Deputado José Milton (em apar te)* - Deputada Marília Campos,
cumprimento-a por seu pronunciamento, por sua abordagem relevante
quanto à participação das mulheres na política e nas eleições,
conquistando maiores espaços na vida pública.

Quero fazer também referência ao grande programa que o
Governador Aécio Neves lançou hoje no Palácio, na presença de V.
Exa. e de muitos outros colegas Deputados. Esse projeto é de muita
importância para a inclusão econômica e social, pois 224 municípios
estão sendo contemplados com o programa de investimento em
pavimentação no Estado. Várias cidades da região do Alto Paraopeba
e vale do Piranga estão sendo contempladas: Catas Altas, ltalagoé,
Galarminha, Senhora de Oliveira, Brás Pires, Senador Firmino,
Santana dos Montes, Desterro de Entre-Rios, Entre Rios,
Passatempo, etc.

Fazendo referência ao que V. Exa. mencionou dobre recursos,
temos de dar as mãos, promovendo parcerias entre os Governos
Federal e Estadual e os municípios, para lançarmos programas dessa
importância para a habitação, para o saneamento e para a
pavimentação, O País, o Estado e essas cidades esperam um
programa de cooperação entre os Governos, para que essas obras
sejam realizadas e esses municípios sejam contemplados e
beneficiados.

Infelizmente, essas cidades mencionadas, no período das chuvas,
ficam isoladas. Qual empresa investirá em uma cidade que fica
praticamente isolada durante quatro a cinco meses por ano?

Esse programa é muito importante. O Governador Aécio Neves e o
Governo Federal estão de parabéns. Cabe a mim ressaltar a abertura,
o desprendimento e a posição de estadista do nosso Governador,
demonstrando ser um homem preparado para servir à causa pública,
o qual, embora seja de partido diferente do partido do Presidente Lula,
está aberto a receber todos os investimentos que o Governo Federal
possa realizar em Minas Gerais em prol do povo mineiro.

O nosso Presidente foi muito bem votado no Estado. Com o
direcionamento para Minas Gerais desses recursos provenientes de
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parcerias entre o Governo Federal, o Governo do Estado e os
municípios, o Presidente faz justiça à contribuição que o povo mineiro
deu à sua eleição. Em se tratando de uma república federativa, em
que a União recolhe praticamente 2/3 dos impostos que nós,
cidadãos, pagamos, é justo que o Estado receba recursos de qualquer
natureza e de qualquer origem.

O povo mineiro está de parabéns. Acredito que essa região, em três
anos, com a conclusão desse programa de asfaltamento e de
pavimentação e com a inclusão desses 224 municípios, terá um
imenso avanço social e econômico de desenvolvimento. Com  certeza,
essa será a grande obra já realizada em Minas Gerais, não apenas
relativamente ao setor da pavimentação, mas também ao
desenvolvimento, da inclusão social e da alternativa de crescimento e
de progresso para esses municípios.

Parabéns a V. Exa. pela abordagem dessa questão.
A Deputada Marília Campos* - Obrigada pelo aparte. Exporei mais

duas questões. A primeira diz respeito à sua fala, Deputado. E
importante para o Legislativo mineiro a adoção da postura de
reconhecimento desse grande investimento que Minas terá tanto do
Governo do Estado quanto do Governo Federal, e de uma postura
mais atenta de fiscalização desses investimentos, porque o povo
deseja a obra iniciada e concluída. Teremos o papel fundamental de
acompanhar essas obras.

A segunda questão é a seguinte. E importante que o Legislativo
reconheça também o papel do Governo Federal, que, mesmo não
tendo um Governador em sua base aliada, não discrimina Minas
Gerais. Pelo contrário, nosso Estado conta com o investimento do
Governo Federal que o seu povo merece.

Peço o apoio de todos os Deputados a esses dois projetos, em
particular, Deputada Ana Maria Resende, a esse projeto de cotas,
que, para nós, é muito caro. Não estamos aqui porque o espaço foi
concedido, mas porque o conquistamos. Enquanto mulheres, temos
de incentivar as nossas companheiras a estarem participando, cada
dia mais, da política. Sabemos muito bem que isso não é fácil. O
projeto de cotas na administração pública, nos conselhos, nas
autarquias e nas empresas visa incentivar a participação das
mulheres. Atualmente, há uma cultura de valorização da mulher, mas
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não bastam os discursos.

Temos de ter políticas públicas que, de fato, materializem essa
valorização. Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção e espero
contar com o apoio de todas as Deputadas e de todos os Deputados
desta Casa para esses projetos que apresento. Obrigada.

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

Aloise; Deputadas e Deputados, utilizando uma abordagem talvez
diferente, venho falar do mesmo assunto de que a Deputada Marília
Campos tratou, fazendo menção à solenidade de hoje, pela manhã,
no Palácio da Liberdade. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que,
durante o evento, tive a sensação de uma vitória coletiva da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Há muitos meses nesta
legislatura, esta Casa discute a necessária recuperação das nossas
estradas, assim como a importância da infra-estrurura, em especial
rodoviária, para o desenvolvimento econômico do Estado. A esta
altura do século, o fato de Minas ainda possuir 224 municípios sem
ligação asfáltica é altamente prejudicial para qualquer processo de
crescimento econômico. Esta Assembléia, além de debater esse
assunto, tendo como referência importante a Comissão de Transporte,
presidida pelo Deputado Célio Moreira, aprovou leis importantes não
apenas nesta legislatura, mas também nas anteriores. Lembro-me de
que, no ano passado, quando da análise do PPAG, aprovamos um
dos projetos estruturadores, que era exatamente a ligação asfáltica
para 224 municípios. Já relatei aqui que, em viagem a trabalho com o
Deputado Mauro Lobo, fiquei sabendo que, na legislatura passada,
esta Casa realizou estudo, coordenado por esse Deputado, sobre os
municípios que precisavam ser beneficiados com a ligação asfáltica, O
Governador, hoje, ao assumir mais uma vez o compromisso de iniciar
brevemente as obras nos 42 primeiros trechos, dá uma resposta
importante ao povo de Minas Gerais e a esta Casa. Serão 1.2601km de
extensão, atingindo 1.600.000 mineiros e mineiras. Há alguns dados
relevantes: 99% dos municípios beneficiados estão abaixo da média
do IDH do Estado, e 88% possuem menos de 10 mil habitantes;
portanto, são cidades que precisam dessa infra-estrutura para garantir
o processo de recuperação econômica, escoamento da produção e
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melhoria na área social. Enfim, o asfaltamento significa progresso,
se vinculado à justiça social. Já de imediato, 42 trechos rodoviários
serão executados ainda em 2004, o que atingirá 124 municípios,
sendo que 21 deles, com os projetos licitados, serão atendidos em
2005.

Assim como a Deputada Marília, queria dizer, não para fazer
qualquer nível de disputa política, até porque, sinceramente, fiquei
muito à vontade hoje no Palácio da Liberdade, porque a iniciativa é
boa.

Temos de reconhecer aqui as boas iniciativas. E um bom projeto,
uma boa iniciativa. Asfaltamento em 224 municípios é importante. Ter
critérios, publicidade dos municípios, e isso foi feito em disquete, e
recursos da iniciativa privada também é muito importante. Quem
aprovou o PPP foi a Assembléia Legislativa, com votos da Oposição,
inclusive. E bom que isso conste do Plano Plurianual, que também foi
aprovado pela Assembléia, com voto da Oposição. Os primeiros 42
trechos, de acordo com a informação do Governador, serão com
recursos da CODEMIG, que foi aprovada no Plenário da Assembléia,
com voto da Oposição. A CIDE é um recurso federal e será utilizada
no programa Pró-MG. Além de asfaltamento, teremos a recuperação
de 2.500km de estradas, com investimentos de R$70.000.000,00.
Hoje a Assembléia teve uma grande vitória. Há muito tempo luta pelo
asfaltamento de suas cidades, de suas regiões. Estamos vendo a
vitória do Estado de Minas Gerais. Que bom que o Governo Lula vai
participar desse esforço, com os recursos da dDE. A CIDE vai
carrear para o Estado de Minas Gerais R$158.000.000,00 por ano,
num total de R$600.000.000,00 em quatro anos. No Governo Aécio
Neves, teremos R$450.000.000,00 em três anos, que equivalem
praticamente à metade do Pró-Acesso, que custará
R$1.000.000.000,00. Metade desse recurso será arrecadado pelo
Estado por meio da partilha da dDE, imposto que será discutido no
Senado para a participação de municípios, que terão também
R$62.000.000,00. Quero dizer que é um bom programa. Ele é
necessário para Minas Gerais. As cidades precisam do asfaltamento.
Quero dizer que obra inacabada é o fim da picada. Esse é um bom
critério, ou seja, começar as obras, Deputado Domingos Sávio, por
aquelas que ainda não foram concluídas, que ficaram no meio do
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caminho, que ficaram na eleição anterior. E muito comum, quem é
do interior sabe disso, máquinas nas estradas, às vésperas da
eleição. Finda a eleição, se o candidato perde, a máquina vai embora.
As vezes, se o Prefeito não apóia o candidato do Governador, a
máquina vai embora também. Outras vezes, a máquina só permanece
na estrada no período da eleição. Então, vão concluir obras
inacabadas, priorizar municípios pela questão econômica, ter a
publicidade dos municípios, fazer a conjugação de esforços, com
recursos federais, estaduais, da CODEMIG e do próprio PPP. E muito
importante também o programa de parceria público-privada. Quero
elogiar a iniciativa de asfaltamento de 224 municípios, porque Minas
Gerais tem um plano plurianual que está sendo cumprido, porque
iniciativas estão sendo tomadas no tempo adequado. Isso foi muito
enfatizado pelo Governo Federal, que não está fazendo discriminação
política. O Estado poderá ter um aporte de recursos. Faço isso da
mesma maneira como, na semana passada, critiquei a questão das
ambulâncias, não pela questão em si, pois acho ambulância muito
importante, mas entendo ser mais importante um projeto de saúde
que hierarquize e regionalize o atendimento no Estado.

Parabenizo a Assembléia Legislativa. A Oposição aprovou o PPP e
a CODEMIG, da qual boa parte é base de sustentação dos Governos
do Aécio Neves e do Lula, que tornará disponível R$450.000.000,00
nos próximos três anos. Aprovamos o plano plurianual. A população
mineira e brasileira almeja integração institucional, projetos sérios,
transparência, acompanhamento e melhor qualidade de vida.
Recuperação econômica depende de estradas boas, asfaltadas e de
qualidade. Tomara que daqui a três anos esse programa esteja
completamente realizado; que todo o Estado seja ligado por estradas
boas, asfaltadas e com política de manutenção adequada. Como esse
é o Brasil que o Presidente Lula quer construir, ele não discrimina
nenhum Estado.

Esta Assembléia, Situação e Oposição, em se tratando de matérias
de interesse público, coloca Minas Gerais acima de qualquer
divergência partidária. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
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Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, pela manhã, quase todos

os Deputados estavam presentes, inclusive os da Oposição, e
acompanharam o anúncio do Governador sobre o início do processo
de recuperação e pavimentação das estradas no Estado de Minas
Gerais. Nos 15 meses do Governo Aécio, eu não poderia, embora
pertença ao PMDB, deixar de manifestar minha opinião, que, em
síntese, traduz o ponto de vista do povo do Sul de Minas.

Por vivermos um Governo presidido e comandado com o talento e a
visão futurista de um grande estadista, o Governador Aécio Neves
representa o renascimento de uma geração de homens públicos
mineiros; representa também uma nova era, de um homem
compromissado com a causa pública, de um homem visionário, que
exerce o poder voltado aos interesses da sociedade e ao segmento
mais carente e humilde. O anúncio da recuperação das estradas em
Minas Gerais é o sonho de muitos mineiros. Seu trabalho é árduo e
responsável, e sua equipe de Secretários e de técnicos, todos
imbuídos no mesmo sentimento, dá o melhor ao Estado. O
Governador Aécio Neves conseguiu alavancar recursos por intermédio
de órgãos internacionais. Somos testemunhas de que a CIDE é uma
realidade para os Estados brasileiros, graças à sua atuação firme, ao
prestígio e ao crédito junto ao Congresso Nacional. Mobilizou os
Deputados Federais, enfrentando o poder do Ministério da Fazenda,
para destinar parte dos recursos da CIDE aos Estados e aos
municípios. Então, o Governo Federal, sim, deu a sua parcela de
contribuição, mas ela veio graças ao empenho, ao trabalho e à
coragem do Governador Aécio Neves de enfrentar e bater de frente
com o Palácio do Planalto, naquele momento crucial, na defesa dos
interesses dos Estados brasileiros.

Gostaria, em nome da população de Gonçalves, no Sul de Minas, e
de Bom Repouso, de agradecer a inclusão dos municípios
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mencionados nesse primeiro momento da recuperação das
estradas em Minas Gerais. Lembro também ao Sr. Governador e ao
Sr. Secretário que o Sul de Minas ainda carece de muitos
investimentos para pavimentação de estradas, como, por exemplo, os
municípios de Consolação, Bueno Brandão, Albertina, Senador
Amaral, Toledo, enfim, dezenas e dezenas de municípios daquela
região que ainda estão desprovidos de pavimentação asfáltica.

Temos certeza de que, com o apoio da Assembléia Legislativa e da
Bancada de Governo desta Casa, conseguiremos colaborar com o Sr.
Governador, a fim de que leve avante o seu projeto de pavimentar as
estrada de Minas Gerais, incluindo, se Deus quiser, as cidades do Sul
de Minas também nesse projeto, o que, com certeza, corresponderá
ao anseio, aos sonhos e às esperanças do povo sul-mineiro. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Cumprimento as
Deputadas e os Deputados, os funcionários desta Casa e a todos os
telespectadores da TV Assembléia.

Um fato importante e motivo de muito orgulho para todos nós
mineiros me traz hoje a esta tribuna. Pela primeira vez, neste meio
século de atividades da Mannesmann no País, um brasileiro, melhor
dizendo, um mineiro, vai romper nossas montanhas, atravessar o
Atlântico, para assumir a chefia da Divisão de Tubos Laminados da
V&M Tubes em Paris, inserindo nossa Minas Gerais cada vez mais no
cenário internacional.

Estamos falando do competente engenheiro, do jovem executivo Dr.
Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, de 43 anos, atual
presidente da V&M do Brasil, instalada no Barreiro, que, a partir de 1°
de julho, assumirá a nova função no grupo, em Bologne-Billancourt e,
paralelamente, também a Presidência do Conselho de Administração
da V&M do Brasil.

O brilhante executivo Marco Antônio, uma das maiores reservas de
inteligência deste Estado, vai chefiar usinas de tubos laminados
localizadas na Europa e a V&M do Brasil.

Minas Gerais, ocupando de forma expressiva um espaço no
universo empresarial europeu, um mercado exigente, altamente
competitivo, viu neste nosso jovem executivo qualidades que o
credenciam a responder por este importante posto.
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Não foi o acaso, tampouco a benevolência da cúpula do grupo

V&M Tubes os fatores que determinaram a ascensão deste jovem
executivo, mas sua capacidade e inteligência imensuráveis. E nesses
pilares que se sustenta essa promoção, fomentada pelos resultados
obtidos pelo executivo na condição de Presidente no Brasil.

Faz-se imperioso destacar que, quando o Or. Marco Antônio
assumiu a Diretoria da V&M do Brasil, em 2000, encontrou a empresa
operando no vermelho, mergulhada em déficits financeiros que se
acumularam nos cinco, seis anos anteriores. Assumia a direção da
empresa e uma dívida próxima de R$400.000.000,00, situação que
conseguiu reverter em apenas dois anos. O desempenho operacional
da V&M do Brasil, no ano passado, surpreendeu até os mais
otimistas, alcançando resultados em torno de US$70.000.000,00, um
recorde na história da empresa.

A sina vitoriosa desse homem, de inteligência privilegiada, já fora
delineada na vida acadêmica, ao ser contemplado com a medalha de
ouro por seu destaque na turma em que se formou engenheiro
metalurgista pela UFMG, em dezembro de 1983.

Seu ingresso na Mannesmann deu-se em 1984, na função de
engenheiro pesquisador da Chefia de Controle e Pesquisa. No ano
seguinte, seguiu para a Alemanha, onde fez doutorado em metalurgia
na Universidade Técnica Clausthal. De fevereiro de 1989 a junho de
1992, ocupou o cargo de assistente da Diretoria Industrial da
Mannesmann S.A.

Foi alçado à chefia do Departamento de Ferro-Gusa da empresa em
1992, permanecendo no cargo até agosto de 1995, ano em que foi
promovido a Superintendente Técnico da Mannesmann Florestal,
onde ficou até 1999. Naquele ano, o executivo dava um novo salto na
hierarquia da empresa, chegando então a Diretor Comercial da
Mannesmann S.A.

Em maio de 2000, o Dr. Marco Antônio Castelo Branco ascendeu ao
posto máximo da empresa, merecidamente, sendo empossado
Diretor-Presidente e de Operações da Vallourec & Mannesmann do
Brasil. Por sua visão empresarial e capacidade soberba, esse
executivo de caráter impoluto foi chamado a dar sua contribuição ao
Estado e ao País, na Vice-Presidência da FIEMG, em 2002,
assumindo paralelamente a Vice-Presidência da Associação Brasileira
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da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal - ABITAM. Foi alçado
à Presidência da Câmara do Comércio França-Brasil a partir de
dezembro de 2001 e, concomitantemente, passou a integrar o
Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia.

Esse é, Deputadas e Deputados, um breve esboço das qualidades,
da conduta profissional e dos feitos desse grande executivo, de quem
tive a honra de ser amigo e companheiro de trabalho. Um homem de
grandes feitos, que encanta a todos pela simplicidade e pela
sensibilidade que caracterizam seu perfil e que tão bem souberam
traduzir, no trabalho e na vida, as qualidades resultantes do somatório
das virtudes das tradicionais famílias Castelo Branco e Soares da
Cunha. Deixa o Dr. Marco Antônio grandes exemplos para os jovens.
Além disso, revela-nos, em sua trajetória de vida, o segredo do
sucesso profissional.

O novo Presidente da V&M do Brasil, a partir de 1° de julho, será o
Dr. Flávio de Azevedo, que se reportará diretamente ao Dr. Marco
Antônio Castelo Branco. Assume o Dr. Flávio a V&M do Brasil num
momento em que a empresa vem de um recorde de negócios desde
sua fundação, com a responsabilidade de torná-la ainda maior em
volume de negócios concentrados na produção de tubos sem costura.
Um desafio, estou certo, à altura desse que é também um exemplo
profissional.

O futuro Presidente da V&M do Brasil é gaúcho, natural de Porto
Alegre, tem 50 anos e é engenheiro-metalúrgico, formado pela Escola
de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além
disso, é pós-graduado em Engenharia Metalúrgica e de Metais pela
mesma universidade e ostenta o titulo de Mestre de Metalurgia, tendo-
se doutorado também na Alemanha.

A sua carreira na Mannesmann S.A. teve início em 1987, como
assistente da Diretoria Industrial, passando, em 1989, a gerente do
Departamento de Engenharia de Qualidade na empresa, na qual tive a
oportunidade de trabalhar. Ele era o meu chefe. Em 1996, chegou a
Superintendente de Desenvolvimento e Qualidade, depois a
Superintendente de Qualidade e Atendimento ao Cliente em 1999; em
2000, tornou-se Superintendente de Tubos Automotivos e de Precisão
e, dois anos depois, foi empossado na Superintendência-Geral de
Produção. E o Dr. Flávio, autor de 33 trabalhos técnicos sobre
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metalurgia, processos metalúrgicos e modelamento de fenômenos
metalúrgicos publicados em periódicos ou apresentados em
seminários e congressos no Brasil e no exterior.

Para o posto de Superintendente-Geral de Produção da V&M do
Brasil, será nomeado o também brilhante e competente engenheiro
Angelo Issa, que tem 50 anos e faz carreira na empresa desde janeiro
de 1976. Iniciou como engenheiro-metalurgista da aciaria, passando
pela chefia do Serviço de Lingotamento Contínuo, depois a Gerente
de Aciaria, chegando a Superintendente de Engenharia e Produção.

Entendo como importante este momento de lembrarmos a origem da
Mannesmann, a sua chegada a Minas Gerais e a sua importância
para o Brasil.

A V&M do Brasil - ex-Manesmann S.A. - foi fundada em 1952, a
pedido do Governo brasileiro, para atender às necessidades de tubos
de aço, sem costura, da emergente indústria petrolífera nacional, a
PETROBRAS.

Belo Horizonte, e mais precisamente a região do Barreiro, foi
escolhida para sediar a empresa por possuir recursos abundantes de
reservas de minério de ferro, além de reservas hídricas. A produção
de aço iniciou-se em 1956.

Em 1990, em vista da nova política brasileira de abertura de
mercado, a V&M do Brasil se viu diante de uma forte concorrência
internacional, sendo forçada a uma série de investimentos
tecnológicos, à adoção de medidas de contenção de custos e a
significativas reestruturações operacionais.

Em 1996, direcionou o seu foco para a sua principal atividade, a
produção de tubos de aço sem costura, abandonando a linha de aços
especiais. Em 1999, atingiu a meta de abastecer as fábricas de tubos
sem costura com matéria-prima exclusiva proveniente do lingotamento
contínuo, desativando o lingotamento convencional e a laminação de
barras. Passou a investir sistematicamente em tecnologia,
modernização e meio ambiente.

Em 2000, tornou-se um novo marco histórico para a empresa, que
passou a integrar a Vallourec & Mannesmann Tubes, com o nome de
V&M do Brasil S.A., fato que contribuiu para o fortalecimento da
empresa e para o aumento da competitividade.

O ano de 2001 foi considerado o da virada para a V&M do Brasil,
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quando alcançou excelentes resultados, apresentando um lucro
líquido consolidado de R$101.400.000,00 e um aumento de produção
de tubos sem costura em 9%, comparado a 2000. Foram
despachadas 418 mil toneladas de tubos sem costura, o maior volume
da empresa. Combinando excelência em qualidade e tecnologia em
pesquisa com desenvolvimento, a V&M do Brasil pode oferecer aos
seus clientes nacionais e internacionais uma nova performance.

A sua política é operar com elevado padrão de qualidade e
modernas tecnologias, visando a se manter na liderança do mercado,
com produtos e serviços que atendam às necessidades de seus
clientes, promovendo a saúde, a segurança no trabalho e a
preservação do meio ambiente.

A Vallourec & Mannesmann Tubes é uma das principais empresas
no competitivo mercado de tubos sem costura. Os seus produtos são
oferecidos em dimensões variadas, devido aos diferentes processos
de produção em suas respectivas fábricas na Europa e no Brasil.

A empresa foi fundada em outubro de 1997, por meio de uma "joint
venture" entre o grupo francês Vallourec - 55% de participação
acionária - e a alemã Mannesmann-RohrenWerke, com 45%, que
uniram suas produções e interesses nos mercados de tubos de aço
sem costura. Em 2 de junho de 2000, a brasileira Mannesmann,
localizada em BH, passou a integrar o grupo.

Com o devido respeito a todos os grandes Presidentes que fizeram
a história da hoje V&M do Brasil, é oportuno e justo observar que a
ascensão do Eng. Marco Antônio à direção comercial da empresa, no
final de 1999, coincide com um substancial salto contábil da V&M do
Brasil e o início de seu reerguimento.

Homens como o Dr. Marco Antônio merecem o nosso aplauso
porque engrandecem esta Pátria e particularmente este Estado. Boa
sorte, Sr. Marco Antônio, sucesso em sua futura experiência
profissional e também de vida. Que Deus o abençoe, e a sua família
também. Obrigado".

O Deputado Doutor Ronaldo - As 14h31min de ontem, minha
assessoria protocolou a seguinte comunicação: "Exmo. Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado
que esta subscreve vem notificar o falecimento, ocorrido hoje, da Sra.
Dolores Volpini Ribeiro Silva, mãe do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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no Município de Ouro Fino, onde residia na Rua Major Sebastião
Pires, 266 - Centro".

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Ricardo Duarte (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nos 1.072 e 1.289/2003. (Arquivem-se os projetos.)

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Piau, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, o ad. 70 refere-se a comunicações importantes. Este é um
espaço apropriado para se trazerem algumas informações relevantes.
Não era minha intenção iniciar pelos dois assuntos que se seguem,
mas como foram motivo de comentários aqui na Assembléia, quero
também externar, juntamente com todas as bancadas desta Casa -
inclusive a bancada do PT - meus parabéns ao Governo Federal e o
Governo do Estado, por essa grande parceria. Devemos parabenizar
os dois governantes, tanto o Presidente Lula, que não discrimina
Minas, políticas como o Governador Aécio Neves, que, com seu
desprendimento, tem ajudado muito o Governo Federal, seja nos
projetos, seja nas grandes definições nacionais, em que pese ao fato
de suas políticas serem contrárias. Fica aqui nosso reconhecimento
com relação a essas duas grandes figuras do cenário nacional.

Assistimos ontem ao lançamento do programa Minas Ativa, Empresa
Competitiva. Ontem, foi esse; hoje, temos o chamado Processo, que
foi motivo de discussão realizada aqui. Por isso parabenizamos o
competente Governador Aécio Neves, a quem agradecemos por estar
realizando todos esses programas importantes para o
desenvolvimento do nosso Estado, como foi dito, considerando-se
sobretudo as regiões com menor IDH. A infra-estrutura e o transporte
são importantes tanto para conduzir pessoas quanto para conduzir a
produção. Significam progresso, mais educação, mais produção para
os municípios, mais oportunidades para as pessoas, mais empregos e
melhores expectativas com relação ao desenvolvimento de Minas.

Nós, da bancada do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste,
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composta de 11 Deputados e formada no início desta legislatura,
agradecemos ao Sr. Governador, porque, desde os primeiros
momentos, levamos a ele as necessidades por que passam a região.
Hoje foram contemplados Cruzeiro da Fortaleza, Grupiara, Cascalho
Rico, Limeira do Oeste - que já está inserida no programa das usinas
de açúcar - e Pirajuba, que também faz parte do mesmo programa.
Porém, chamo a atenção dos senhores, pois o Noroeste pouco foi
contemplado. Esperamos que seja lembrado no próximo lançamento.

Independentemente de fazer parte ou não de gestões passadas, o
Governador está dando continuação a obras inacabadas, o que
realmente constitui motivo de aplausos. Todavia o nosso Noroeste
precisa produzir mais, pois, segundo dados estatísticos, produz
atualmente apenas 1,8% do PIB do Estado. Trata-se de uma região
que está localizada no eixo Belo Horizonte-Brasília e possui grande
potencial, mas precisa sobretudo de energia e estradas, para dar
oportunidades à população.

Porém, o principal motivo da minha fala, Sr. Presidente, é comunicar
aos Deputados e a todo o Estado de Minas Gerais minha alegria, pois
a EPAMIG, da qual sou servidor, depois de décadas tem sua Certidão
Negativa de Débito - CND liberada. Isso é fruto das pendências
judiciais e das dividas trabalhistas com o INSS. A EPAMIG é uma
importante empresa, que tem ajudado imensamente todo o Estado,
sobretudo no que se refere ao desenvolvimento tecnológico no âmbito
da agricultura mineira. Mas existia essa trava ao seu progresso. Por
isso, parabenizo a direção da EPAMIG que, junto com o Secretário
Odelmo Leão e com o Governador Aécio Neves, fez um magnífico
trabalho, a fim de que as dívidas fossem renegociadas. A EPAMIG,
hoje, tem sua CND, o que é motivo de alegria para todos nós, visto
que, com certeza, a partir desta data, poderá contribuir ainda mais
para o desenvolvimento tecnológico e do setor produtivo deste
Estado.

Cumprimento ainda a Universidade de Uberaba - UNIUB -, que fez
um programa inédito, para o qual chamo a atenção dos senhores.
Realizou um tipo de vestibular exclusivo para alunos advindos de
escolas públicas. Participaram dele quase 5 mil candidatos, egressos
dessas escolas, onde, evidentemente, concentram-se as pessoas
mais carentes. Para tanto, reservou nada mais que 1.100 vagas em
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seus 29 cursos para esses alunos. Qual é o segredo? Cinqüenta
por cento no valor da prestação. Logo, se havia quase 5 mil
candidatos, quase 4 mil ainda não conseguiram entrar. A procura foi
muito grande. Não há recursos públicos, não existe vaga comprada
pelo Governo Federal. Por isso, a UNIUB merece os aplausos dos
mineiros e dos brasileiros.

A universidade tem o seu ganho porque a inadimplência em toda
escola privada brasileira é muito grande, variando de 40% a 45%,
porque a população não tem dinheiro para pagar a prestação da
universidade.

No caso, a faculdade poderá ter a sua sala com mais pessoas,
reduzindo a inadimplência porque a prestação representa apenas 50%
do valor de uma mensalidade normal. Espero que isso sirva de
exemplo para as demais universidades brasileiras particulares, para
que dê mais oportunidade aos alunos. E preciso reduzir o valor das
prestações para que mais pessoas possam ter acesso à universidade
realizando o sonho de ter o curso superior.

Deixo registrado nos anais da Casa esse voto de congratulações
com o programa PROEM, da Universidade de Uberaba, inédito no
Brasil.

Sr. Presidente, outro assunto relevante e que me preocupa refere-se
a uma correspondência do Secretário José Carlos Carvalho, que dá
ciência aos comitês de bacias hidrográficas de todo o Estado de
Minas Gerais do seguinte: "Peço a sua especial atenção à Medida
Provisória n° 165, do Governo Federal, que foi feita sem nenhuma
consulta ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e sem o
imprescindível debate com a sociedade no âmbito dos comitês das
bacias. Parece tratar-se de uma tentativa de centralizar a arrecadação
de recursos na Agência Nacional das Aguas".

A grande expectativa dos comitês de bacia é possibilitar o cuidado
com nossas águas. Estamos na semana do Dia Internacional das
Aguas e assistindo ao Governo do Estado fazer a III Semana das
Aguas, em Minas Gerais, com uma belíssima exposição na Praça da
Liberdade. Além disso, a CNBB lançou como tema da Campanha da
Fraternidade deste ano as águas.

Os comitês representam a democratização do uso dos recursos
hídricos, com toda decisão sobre o uso dos recursos hídricos: se vão
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para irrigação, para geração de energia ou para usos turísticos. E
a sociedade definindo os destinos das nossas águas.

Há grande expectativa, e a Casa tem participado do assunto "água"
há décadas. A primeira lei de recursos hídricos surgiu no Brasil nesta
Casa. A Assembléia Legislativa não pode calar-se diante da ameaça
de centralização de recursos no Governo Federal. Esses recursos
devem ser arrecadados pelos comitês, gerenciados pelas agências de
bacia. Os 10% que cabem à ANA devem ser repassados pelos
comitês e pelas agências. E não ao contrário: a centralização desses
recursos em Brasília para depois entrarem no caixa único do Governo.
Sabemos que se isso acontecer, esses recursos não serão destinados
às bacias hidrográficas de Minas.

Atendendo aos responsáveis pelos comitês da Bacia do Baixo Rio
Grande, ao Osmar, ao Brito e a Profa. Wanda, que nos solicitaram,
faço esse alerta a todo o povo do Estado, para que o Governo Federal
não consiga o intento de centralizar os recursos dos comitês das
bacias hidrográficas em Brasília. Deixem que esses recursos sejam
deliberados e decididos por quem realmente está próximo do
problema, sob pena de continuarmos com as decisões em Brasília,
que, com certeza, não são as melhores. Quem decide bem é a própria
sociedade.

Sr. Presidente, outro assunto relevante é com relação às nossas
estradas. Estou dirigindo um ofício ao Ministro dos Transportes, Or.
Alfredo Pereira do Nascimento, em que dizemos que não há mais
nada a fazer a não ser pedir socorro para melhoria da BR-262, em
que passamos praticamente toda semana, sobretudo nos trechos para
lá e para cá de Araxá e para lá e para cá de Pará de Minas. Não dá
para compreender como se deixa uma estrada chegar a um ponto
daquele.

Essa estrada não é o único problema. Há vários trechos longos e
com altos índices de produção, entre eles Pirapora-Santa Vitória,
região de São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Campos Altos-Patos de
Minas, cuja estrada simplesmente acabou. Verifiquei com o DER-MG
se a responsabilidade era dele, mas informaram-me que é do DNIT.
Fica o alerta para o trecho da BR-262, Pirapora-Santa Vitória,
passando por Uberlândia e Campos Altos-Patos de Minas, que está
absolutamente intransitável. A época da safra está chegando. Se a
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produção for tirada com a estrada ruim, significará aumento de
custo, e, conseqüentemente, inflação ou perda de renda para o País.

No trecho próximo a São Gonçalo do Abaeté, na semana passada, o
produtor Inácio Urbano, da Sementes Farroupilha, suspendeu o
tradicional "Um dia de campo". Todos os anos, os produtores eram
convidados para conhecer novas tecnologias. Segundo sua
correspondência, o evento foi cancelado porque não é possível
arriscar a vida das pessoas nas estradas. Parabenizo-o pela decisão,
e digo ao Governo Federal que o recurso da CIDE é muito importante.
Entretanto, apesar de vir para os Estados e municípios, a maior parte
fica no Governo Federal. Que a verba não vá para o caixa único pagar
dívida. Devemos honrar nossos compromissos, porém o Brasil
precisa, primeiro, cuidar de suas questões internas. O Brasil precisa
competir, para isso são necessárias estradas e transporte mais
barato, sob pena de a produção ficar inviável para os mercados
interno e externo; logo, os recursos da CIDE devem ser,
verdadeiramente, usados para cuidar de nossas estradas.

A situação brasileira é preocupante. Todos viram artigos jornalísticos
mostrando quanto o brasileiro mais rico está mais pobre, a classe
média empobrecida e os pobres mais pobres. Mostrarei alguns
números e, ao final, os associarei ao caso de Unaí e ao crime
organizado, que cresce vertiginosamente neste País.

Dados do IBGE mostram que a renda das famílias brasileiras foi
reduzida em 14% de 2002 para 2003. Isso é uma brutalidade. De
1997 até hoje, a perda foi de 25%. Assusta-nos. Entre os 50% mais
pobres, a redução do rendimento das pessoas ocupadas foi de 12,5%,
entre 1997 e 2002. Entre os 35% mais ricos - classe média e ricos -,
as perdas registradas, no mesmo período, foram de 13%.

Queremos os ricos cada vez mais ricos no País, pois riqueza gera
riqueza. Assim, o Brasil poderá ter empresas sadias, aumento de
produção, podendo essas empresas transformar-se em multinacionais
e, até mesmo, em transnacionais, conquistando a América do Sul, a
África e a Europa. Temos bons exemplos disso, como o citado pelo
Deputado Célio Moreira. Os ricos brasileiros ficarem menos ricos
significa que o Brasil está perdendo economia, o que é muito
preocupante. E claro que queremos os pobres mais ricos também.
Queremos melhor distribuição de renda, mas, quando os ricos
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começam a ficar menos ricos, até os pobres começam a perder
renda, o que nos deixa realmente atônitos.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que há outro dado muito
importante: levantamento feito pelo DIEESE revela que, desde 1994,
enquanto o custo de vida aumentou 72%, os gastos com a educação
e a saúde - itens obrigatórios da cesta de consumo da classe média
de qualquer brasileiro - subiram 92% e 147%.

O meu cunhado Paulinho sempre faz reflexão interessante: o
trabalhador já paga 27% de Imposto de Renda, evidentemente,
respeitadas as faixas. Mas, hoje, o Estado não provê a sociedade de
serviços razoáveis. A pessoa tem de mandar o seu filho para a escola
particular, porque pressupõe que a escola pública não tem qualidade.
Isso não é verdade absoluta, mas esse conceito já foi criado. A
pessoa tem de ter plano de saúde, pois, se depender da assistência
da saúde pública, não será assistida. A pessoa ainda tem de colocar
vigia na casa, no prédio, apesar de a segurança constituir serviço
público. Portanto, a sociedade está cada vez mais penalizada, e a
classe média, extremamente sacrificada - situação que se apresenta
neste momento.

O efeito da renda da classe média desencadeia círculo vicioso, com
retração do consumo: setores inteiros da economia ficam estagnados
ou encolhem; as empresas diminuem; o desemprego cresce; a renda,
evidentemente, cai mais ainda. Ou seja, temos de quebrar esse
círculo. Se a classe média, base de compra da sociedade em
qualquer país do mundo, estiver comprando menos, evidentemente as
indústrias produzirão menos, o comércio venderá menos e aumentará
o desemprego. Esse círculo é vicioso e extremamente preocupante
para o Brasil.

O grande vilão dessa história é o Estado brasileiro. Hoje, cerca de
40% do PIB são impostos. Ninguém mais agüenta impostos neste
País. Estamos satisfeitos com o asfalto, mas será que o povo
agüentará pagar os impostos?

Outro dado extremamente preocupante: cerca de 30% do custo de
um empréstimo bancário é puro imposto, quer dizer, 1/3 do
empréstimo. Qual brasileiro não toma empréstimo hoje? Todos nós
recorremos a empréstimo bancário e a cheque especial. E a taxa real
de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo: 10%. Não estamos
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agüentando, como sociedade, o peso do Governo, sem contar as
taxas, as multas e as tarifas.

Temos um dado muito interessante: a arrecadação federal cresceu
13% no ano de 2003. Houve retração na produção, mas a
arrecadação do Governo Federal aumentou, assim como a dos
Estados - 14% -, e a dos municípios e do Distrito Federal - 23%. Se o
emprego e a capacidade de compra diminuem e a arrecadação do
Governo aumenta, em todos os seus níveis, algo está errado.
Estamos prestes a ter um colapso, pois a sociedade não agüenta
mais.

O cálculo é simples. Se considerarmos os 180 milhões de
brasileiros, uma taxa de 0% - a real é de 0,2% negativos, mas
arredondaremos para facilitar - e o fato de que o Brasil cresce cerca
de 2% ao ano, isso significa que, a cada dia, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, temos 10 mil novas pessoas querendo seu emprego.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Cumprimento V.
Exa. pela análise que faz deste momento de grande dificuldade que
vive o Brasil, principalmente em sua economia. Graças a Deus, a
inflação, que poderia disparar, segundo as expectativas, não disparou,
mas o nível de desemprego e o aumento da carga tributária vêm
redundar em um grande sofrimento da população brasileira, dos
trabalhadores deste País.

Não sei se V. Exa. tem, em seus dados estatísticos, uma informação
que assusta a muitas pessoas: entre os índices de queda da atividade
econômica, temos o da queda da venda dos supermercados. Quando
o supermercado vende menos, o povo está passando fome, pois
ninguém vai comprar alimentos supérfluos para estocar em casa.
Houve uma queda expressiva na venda dos supermercados, em um
Governo que lançou o programa Fome Zero. Provavelmente, os que
passavam fome estão na miséria, como disse O. Moreili, e a classe
média vem diminuindo suas compras. De fato, há muitas pessoas
passando fome neste País.

Parabéns, Deputado Paulo Piau, por sua análise nesta tribuna, hoje.
O Deputado Paulo Piau - Agradeço a contribuição de V. Exa.,

Deputado Sebastião Navarro Vieira. Dentro da mesma linha de
raciocínio, lembro que tenho amigos donos de padaria e sei que a
retração do consumo de pão tem sido, nos últimos meses, da ordem



1 108

de 30%. A situação é muito preocupante.
Completando o raciocínio do peso do Estado brasileiro, trago mais

dados importantes. Enquanto o Brasil tem quase 40% de impostos
sobre seu PIB, constatamos que outros países não fazem o mesmo.
Os Estados Unidos são uma referência, com 29%; o Chile, nosso
vizinho, com 20%; o México, que tem uma economia parecida com a
brasileira, com 17%; o Japão, país rico, com 26%; e a Argentina, com
15%. Portanto, algo tem de ser feito: ou o Governo Federal deve
prestar um serviço melhor à sociedade brasileira, diminuindo sua
necessidade de suprir o que o Estado não lhe está dando, ou ele deve
ter a coragem de fazer nova reforma tributária e fiscal, para colocar
realmente a arrecadação dentro dos níveis aceitáveis para um país
como o Brasil. Não podemos comparar-nos a países que tudo
oferecem à sociedade. Essa é uma necessidade urgente para que o
Brasil possa tomar seu caminho.

Trago aqui um fato extremamente preocupante. Pensei se deveria
citar o local, mas resolvi não fazê-lo. Estive no Nordeste brasileiro em
janeiro. Chegando ao hotel, ninguém nos recomendou que
guardássemos nossas bolsas, celulares e carteiras. Ao longo da
semana, fomos percebendo que não havia policiais nas ruas, e, no
final da semana, disse ao dono do hotel que não estava entendendo a
situação, que o lugar não parecia o Brasil, pois não havia roubo de
celulares, de carteiras, etc. Ele me respondeu que ali a sociedade
organizara-se de tal maneira que um vendia água; outro, cocada;
outro, bugigangas; enfim, todos trabalhavam.

Fiquei encantado com essa realidade. Saí espalhando isso. Como
uma sociedade organiza-se a fim de criar um ambiente favorável para
o turista, porque o Nordeste precisa dele!

Não mencionei o local exatamente pelo que pronunciarei agora, Sr.
Presidente. Contando isso em uma roda maior em minha cidade de
Uberaba, uma pessoa alertou-me, dizendo: "quem organiza essa
sociedade é o tráfico de drogas".

Sr. Presidente, a situação é muito preocupante. A partir do momento
em que o crime organizado proporciona segurança para a sociedade e
em que o aparato público fica submisso a uma situação dessa
natureza, a preocupação passa a ser grande. Isso me assustou, Sr.
Presidente, porque estive lá na maior tranqüilidade. As pessoas
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andavam sozinhas à noite sem nenhum problema. Aquilo parecia
ser o paraíso. Mas, ao saber que quem estava por trás dessa
realidade era o crime organizado, fiquei assustado. Faço esse registro
em tom de alerta, porque as autoridades brasileiras de qualquer
governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, têm de tomar as
rédeas da segurança pública neste País, sob pena de tudo explodir e
pegar fogo. Trata-se de uma ameaça à democracia brasileira. Não
podemos retroceder. A democracia tem de estar firme, forte e para a
frente. Não entendo por que o Governo Federal conta com apenas 6
mil homens na sua Polícia, quando deveria contar com 20 mil; por que
o aparato das polícias civis e militares também é tão reduzido e por
que os municípios apresentam tanta resistência a criar a sua guarda
municipal, já que isso agora é lei. A sociedade pode parecer que está
segura, mas, na verdade, está entrando na vala da insegurança,
talvez sem perceber.

Deixo o meu alerta, para que revigoremos as nossas energias e
para que o Estado brasileiro tome as rédeas da segurança pública no
País, pois as está perdendo.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado, Deputado Paulo
Piau, pelo aparte. Com certeza, sua fala apresenta dados precisos
que refletem muito bem a realidade do Brasil.

Estava ouvindo o seu pronunciamento, imaginando ser um eleitor,
que, por meio da TV Assembléia, estivesse assistindo a um Deputado,
com o currículo de V. Exa., apontar uma situação drástica por que
passa o Brasil. Ao mesmo tempo, questionava-me. Na verdade, quem
está falando é um Deputado, ou seja, alguém em quem votamos para
nos representar. Tenho certeza de que o eleitor está atordoado,
pensando em que caminho seguir. Essa pessoa pode estar em casa,
desempregada, como a maior parte está, podendo ser uma dona de
casa ou um jovem. Ao eleger alguém, a pessoa tem a certeza de que
está dando uma procuração para que fale em seu nome e encontre
soluções para as questões. Queiramos ou não, somos homens
públicos, ou seja, detemos o poder político e determinamos como o
País funcionará e como a sociedade conviverá no dia-a-dia. A
ansiedade desse eleitor deve estar muito grande. Se tiver algum
problema de gastrite, o seu estômago deve estar doendo.

Com toda a sinceridade, estou sem saber o que faço aqui. Tudo isso
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que acontece no Brasil não surgiu de uma imposição. Trata-se de
algo gradual, Deputado Paulo Piau. Coloquemos os nossos partidos
de lado e conversemos de uma maneira fraterna. Essa situação
originou-se dos últimos dez anos de direção do Brasil, com certeza,
sem querer ofender, com o apoio do partido em que V. Exa. milita.
Essa é a discussão que precisamos ter com a sociedade, isso é o que
podemos fazer. Não podemos cobrar que a sociedade se organize,
porque, na verdade, as pessoas menos favorecidas não possuem um
nível de consciência política a ponto de irem às ruas pressionar. Isso
seria o mais correto. A classe média, que é a que mais sofre - e
pertencemos a ela - , é egoísta. Cada um se preocupa com a sua
vida.

Então, esse desafio cabe a nós. Hoje, nós, homens públicos, temos
de encarar a situação, não apenas apontando o que está aí, mas
dando encaminhamentos de maneira fraterna e sincera. Pela primeira
vez o PT faz parte da história dos 503 anos deste Brasil. Mas não é o
governo só do PT, mas o de coalizão, da qual o seu partido faz parte.
Temos responsabilidades idênticas. Devemos encará-las, não apenas
apontando as coisas, de forma brilhante, como V. Exa. está fazendo,
mas também buscando o que pode ser feito no Congresso Nacional e
na Assembléia Legislativa para quebrar esse círculo vicioso. Isso é
fruto do capitalismo, que, a cada ano que passa, se torna mais
selvagem e possui menos compromisso com a vida. V. Exa. diz que
são 40% do PIB de impostos e que países mais ricos não cobram
tanto. O Brasil hoje faz parte de uma engrenagem e de uma ciranda
financeira internacional em que somos espoliados. Com a nossa
pobreza, com a nossa miséria e com o nosso desemprego, mantemos
a boa vida dos países ricos, sendo o mais importante deles os
Estados Unidos. Realmente, este Governo de coalizão ainda não
encontrou uma solução para quebrar esse círculo vicioso. Temos de
fazer isso. Independentemente do partido em que milito, vamos
colocar os interesses nacionais e a preocupação com a vida,
principalmente do povo brasileiro, em primeiro lugar. Vamos encontrar
uma solução melhor, em que possamos ter a liberdade de ir e vir. O
mais grave, que V. Exa. não relatou, é que essa situação hoje nos
torna prisioneiros em nosso próprio País. Cada vez mais precisamos
nos isolar do convívio com a sociedade. Conforme mencionado, a
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cidade a que o senhor foi no litoral só funciona porque o tráfico
impôs que assim fosse, para que pudesse vender suas drogas. Olhem
aonde chegamos!

Sinceramente, seu pronunciamento de altíssimo nível foi feito por
alguém que sabe o que diz. Mas esse não é um conhecimento apenas
de V. Exa., mas do seu partido. Vamos potencializar isso para
encontrarmos uma solução, para sermos realmente parceiros, porque
isso é conseqüência de uma dívida pública impagável que nos
sacrifica cada dia mais. Tenho a certeza de que esse governo de
coalizão, do qual o seu partido faz parte, não tem pessoas desonestas
que enfiam a mão no dinheiro. Os recursos estão sendo simplesmente
transferidos, como em certa época foi encaminhado para Inglaterra e
Portugal. Agora, vai para os Estados Unidos! A moeda criada para a
catalisar o mercado e servir de auto-ajuda no comércio hoje é um
produto de renda. Essa é a realidade do Brasil.

Gostaríamos que mais pessoas, especialmente nós, homens
públicos eleitos, que temos a obrigação não só de apontar, mas de
encontrar caminhos, fizessem isso principalmente neste momento por
que passa o Governo. Está havendo uma disputa muito grande no
governo de coalizão, no seu interior, em que, a todo instante, há
alguém batendo a cabeça com alguém. Quem perde com isso é a
sociedade brasileira e o Brasil, que tanto queremos bem. Parabenizo
V. Exa, Deputado Paulo Piau, por sua fala. Torço para que um
pronunciamento desse nível se repita em outras Assembléias e no
Congresso Nacional, não apenas para colocar os nossos eleitores
tensos e apreensivos, mas para que sirva para que nós mesmos
encontremos o melhor caminho e a melhor solução para tirar o Brasil
desse círculo vicioso. Obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço a contribuição do Deputado
Chico Simões, que enriqueceu a reflexão de quem está nos ouvindo
ou tomando ciência do que trazemos a esta Assembléia Legislativa.

Acho que é nosso dever, como representantes da sociedade, fazer
análises, pois essas estão embutidas nos anais, nas revistas. Elas são
inacessíveis à população de maneira geral. As pessoas mais pobres
estão anestesiadas, estão apenas sobrevivendo. Não acredito que vá
causar nelas algum impacto. A classe média é mais bem informada,
tem capacidade para absorver ponderações dessa natureza. Portanto,
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é nosso dever trazer essas reflexões. Diagnóstico é uma etapa.
Acho que não estou trazendo nenhuma novidade, porque o Brasil
inteiro está apreensivo com o que está acontecendo. De maneira
nenhuma, Deputado Chico Simões, quis dizer que é responsabilidade
do Governo Lula, que tem somente um ano e pouco de duração. Isso
é uma herança de 500 anos de ditadura. Estamos vivendo agora o
fruto rejeitado desses 500 anos, em que nossas lideranças foram
castradas. Por isso, não vamos deixar o crime estragar nossa
democracia, nossa liberdade de expressão. Que possam aparecer
estadistas, lideranças, nas quais as pessoas possam crer, para que o
Brasil tome rumo.

O senhor fala de solução. Gosto muito quando o Presidente Lula fala
de reforma do Judiciário. Um dos problemas está aí, pois não há
justiça neste Pais. Quando uma sociedade não tem justiça, ninguém
crê em mais nada. Justiça é como a última instância de fé. Posso não
ter fé no Legislativo e no Executivo, mas tenho de tê-la no Judiciário.
Temos visto, pelos noticiários, que um problema simples permanece
por 10, 15, 20 anos no Judiciário. Neste País não se pode fazer
negócios, porque não há lei de falência, não há solução rápida.
Portanto, não há crédito. Acho que o caminho está certo. Há soluções
apontadas.

Além do exemplo do Judiciário, que precisa ser mais rápido e fazer
justiça com a classe menos favorecida, quero trazer aqui outro
assunto importante. O mundo inteiro está preocupado com o aspecto
da ética. Estivemos, nos séculos passados, tentando desenvolver a
teoria do ideal, mas, posteriormente, veio Maquiavel, o oposto da
ética, o inconveniente, fazendo a coisa dar certo a qualquer preço,
reforçando que em política vale tudo, menos perder. E uma fala que
coloca a classe política com o "direito", entre aspas, de ultrapassar até
os limites da ética e da moral. Precisamos trilhar outros caminhos, ter
uma sociedade que creia nas suas lideranças, nos seus governos.
Como vamos cobrar ética da sociedade, se a classe política
ultrapassa todos esses limites? Os caminhos começam pela própria
moralização do poder público. A corrupção ocorre no mundo inteiro.
Não adianta sonharmos com um Pais livre de corrupção, pois onde há
homens há corrupção, mas ela tem de ser combatida. Para tal, o
Judiciário tem de ser forte. Não basta somente o trabalho do
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Judiciário, mas a sociedade tem de contribuir, apontando os
defeitos. Ela deverá, por meio dos aparatos legais e constitucionais,
corrigir os rumos deste País. Há jeito, Deputado Chico Simões. Creio
neste Pais mais do que qualquer pessoa. Sua intervenção foi
espetacular. Não estou querendo trazer um discurso pessimista, mas
fatos que estão se apresentando no dia-a-dia. A sociedade brasileira é
criativa e trabalhadora, mas precisa de lideranças para seguir o
caminho correto.

Sua intervenção foi oportuna para eu abordar o caso da morte dos
fiscais de Unai. Solidarizo-me com a comunidade daquela cidade, que
ficou atônita com os noticiários da imprensa ao descrever Unaí como
insegura e agressiva. Seu povo é trabalhador e ordeiro. Lamento o
fato de o crime não ter sido esclarecido. Há várias suspeitas, como a
de que foram abordados para serem roubados ou a de que foram
pessoas da comunidade.

Em artigo publicado em jornal, Vittorio Medioli chamou a atenção ao
relatar que os fiscais cumpriam seu papel, pois, com a lei na mão,
cobraram multa de R$1 50.000,00, representando 300ha, uma fazenda
grande, algo descabido. Se houve reação por parte de produtores -
creio que não -, o motivo foi o confisco de propriedades. Por outro
lado, o fiscal estava correto, pois aplicava a lei de acordo com a tabela
de valores aprovada pelo Congresso Nacional. Onde está o erro,
Deputado Chico Simões? No Congresso Nacional, nas Assembléia
Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Devemos aprovar leis
aplicáveis. Entretanto, caminhamos para a elaboração de leis ideais,
utópicas, que não têm aplicabilidade. Todos permanecem temerosos
com relação ao Ministério Público, cujo papel é cumprir a lei. Antes
dele, resolvia-se muita coisa até por intermédio do Executivo. Hoje
não se resolve mais nada.

Torna-se necessário cumprir leis, sejam ambientais, trabalhistas ou
de outras áreas. Ao imputar a culpa ao Congresso Nacional, no caso
de Unaí, chamo a atenção da Assembléia Legislativa, pois
precisamos, de fato, buscar soluções para corresponder aos anseios
do nosso eleitor. Vamos fazer desta Casa um ambiente de debates
produtivos. Ontem, em reunião, criticara que nós, Deputados, vamos
para nossa base e abordamos assuntos menos relevantes, e, com
nossa influência, mobilizamos a Assembléia Legislativa e sua
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competente assessoria. Esta Casa tem prioridades, nas quais
devemos encaixar assuntos importantes, sejam os nacionais, os
internacionais ou os de Minas Gerais. Prioridade é admissível em
qualquer lugar. Esta Casa pode ajudar a construir, a rever as leis e a
cobrar sua aplicação. Quantas leis elaboradas aqui viraram letra
morta? Uma delas é a lei do Fundo de Preservação das Bacias
Hidrográficas no Estado de Minas Gerais, de minha autoria e
sancionada pelo Governo Itamar Franco, em que não era Oposição.
Itamar Franco merece ser citado, pois reconheceu a importância do
projeto, que tem consignados, para o orçamento de 2004,
R$49.000.000,00. Por intermédio desses recursos, os comitês de
bacia poderiam estruturar-se, entretanto nunca se destinou um único
real desse Fundo ao meio ambiente.

Chamo a atenção para o fato de que esta Casa precisa fazer leis
reais, e não ideais. E uma mensagem que gostaria de deixar neste
discurso. Esta Casa também tem de trabalhar para que o Executivo
cumpra as leis que este parlamento aprovou e não apenas fique
criando novas e novas leis ou revogando algumas que não deveriam
ter sido aprovadas. Se alguma é inaplicável, revoga-se.

Então, temos de trilhar esse caminho, e este parlamento, Deputado
Chico Simões, tem de dar o exemplo, a fim de gastarmos menos e
darmos uma resposta maior para sociedade, que espera do seu
representante um caminho, uma solução para este nosso Brasil.

Repito. Creio, tenho fé e acho que este é um grande País.
Haveremos de encontrar o caminho.

Tenho muita fé e esperança de que o Governo Lula dê,
principalmente, o tom da ética, da moralidade e do combate
permanente à corrupção para a sociedade brasileira. E o mínimo que
posso esperar do Governo Lula.

Então, Sr. Presidente, termino pedindo desculpas pelo longo tempo
que despendi dos companheiros, mas acredito que valeu a pena, pela
reflexão.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Aproveitando essa posição
sensata e a clareza como são apresentados os assuntos, gostaria de
dizer que, quando V. Exa. se refere à multa e compara-a ao confisco,
penso que é preciso fazer uma reflexão diferente. Isso de acordo com
a minha modesta maneira de ver as coisas.
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Multa é uma penalidade aplicada a alguém que comete uma

infração. Ninguém é obrigado a errar. O imposto, ao contrário, vem
para todos. Esse tem de ser estipulado em uma quantia que seja
razoável, admissível. Quanto à multa, mesmo que seja no valor de
R$150.000,00, espero que não tenha sido motivo para gerar o
desdobramento que culminou com a morte de três ou quatro
funcionários. Quero dizer que a vida de qualquer um vale muito mais.
Portanto, acredito que a multa tem de ser dura. Se se agride o meio
ambiente de uma maneira drástica, agride-se a vida. Se se mantém
um trabalho de crianças, de adolescentes ou de pessoas em
situações precárias, não só se agride moralmente esses
trabalhadores, como também se compromete a saúde deles. Assim,
nesse caso, temos de ter uma visão diferente.

Imagine, V. Exa., um filho seu andando no meio da rua. Vem um
motorista, andando na contramão, mesmo sabendo que está errado, e
o mata! Isso pode ocorrer em relação a qualquer cidadão. Estou
falando em filho, para sentirmos mais de perto o problema. Então,
qualquer multa que se estipular para essa pessoa será pequena. Esse
raciocínio que faço vale para qualquer tipo de multa. Se um cidadão
andar corretamente, nunca será punido. O sentido dessa penalidade é
intimidar, evitar. Se se coloca uma multa razoável ou baixa, com
certeza aquele cidadão, se não tiver a devida ética para viver,
continuará cometendo infração sistematicamente.

Então, espero que essa notificação não seja o motivo de se ter
ceifado a vida de pais de família. Se assim o for, R$150.000,00 é
muito pouco, pois a vida vale muito mais.

O Deputado Paulo Piau - Claro que concordamos com V. Exa. nesse
aspecto.

Evidentemente, foi uma reflexão trazida pelo Vitorio Medioli, num
artigo seu, e que achei extremamente interessante. Trata-se de um
fato, e eu o trouxe como fato real, mas não tem nenhuma ligação com
esse crime, porque não haveria nenhum sentido um fato brutal desse,
condenável sob qualquer aspecto, acontecer por uma multa dessa
natureza.

Deputado Chico Simões, volto a repetir, as multas estão
consignadas numa legislação que busca o ideal. A sociedade
brasileira está passando por uma transição. Se aplicarmos ao pé da
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letra toda a legislação ambiental e trabalhista iremos literalmente
parar o País.

Na legislatura passada, quando ocorreram alguns problemas
trabalhistas na região de Capelinha, no Sul de Minas e no Alto
Paranaíba, travamos vários embates com o Ministério Público do
Trabalho. Em uma das audiências, trouxeram-nos um documento de
cobrança de uma multa aplicada por um fiscal a um trabalhador que
apanhava café sem chapéu de abas largas e sem botas. Como existe
uma fase de transição para adaptação a leis ambientais, trabalhistas e
outras, existe também grande falta de conhecimento básico por parte
de profissionais. Por isso, o fiscal fez aquela bõbagem. Todos sabem
que o trabalhador precisa entrar no meio dos pés de café para
apanhá-lo. Portanto, chapéu de abas largas é totalmente impróprio
para esse tipo de atividade. Mas a lei determina que o rosto do
trabalhador precisa estar protegido do sol.

Falta a cultura do bom-senso. Leis devem ser cumpridas, mas
precisamos, nessa fase de transição, ter cuidado para não cometer
injustiças. Devemos fazer essa reflexão. Agradeço, mais uma vez, a
participação do Deputado Chico Simões, que trouxe grande
colaboração ao nosso posicionamento.

Sr. Presidente, agradeço-lhe, pedindo perdão pelo tempo que usei.
Vamos, como disse o Deputado Chico Simões, ser mais objetivos,
buscando soluções para todos os problemas aqui debatidos.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado
Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, existe uma historinha,
Deputada Jô Moraes, que V. Exa. deve conhecer, pois está bastante
relacionada com o modo de ser do seu partido, o PCdoB, que
parabenizo pelos 62 anos de luta e trabalho. Podemos ter
divergências em alguns aspectos, mas temos convergências na
grande maioria dos temas que dizem respeito ao Governo, ao Estado,
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ao poder público e à sociedade como um todo. Parabéns ao
PCd0B.

Um dos ensinamentos desse partido é a persistência. Foram muitos
anos de clandestinidade. Faço um paralelo com o povo judeu. Embora
ficando 2 mil anos tora de sua terra, manteve seus ideais, suas lutas,
reivindicações e aspirações. Tão logo foi possível, voltou para sua
terra.

O partido comunista é isso. Ele manteve a sua coerência, tradições
e lutas com as próprias idéias e maneira de pensar e de enxergar o
mundo e o povo. Então, isso é um ensinamento para todos nós.
Parabéns ao partido comunista e a V. Exa., que, sem dúvida alguma,
é uma Deputada aguerrida e que honra o seu partido, as suas
convicções e ideologias.

Gostaria de contar uma historinha sobre duas rãs. Pela madrugada,
procurando alimento, duas rãs caem dentro de uma lata de 20 litros de
leite. A lata estava quase cheia, continha 3/4 de leite. As duas
começaram a se debater. Uma murmurava e reclamava o tempo
inteiro, indagando por que havia caído, procurando culpados e
dizendo que iria morrer, e não havia ninguém para salvá-la. De tanto
murmurar e procurar achar desculpas e culpados, foi-se cansando.
Por outro lado, a outra pensava: "só há um jeito de me salvar, é
nadando". Ela não talava nada, poupava as energias e se debatia. A
outra, que tanto murmurava, como bebeu muito leite, afundou-se e,
cada vez mais cansada, morreu. A outra pensava: "o que adianta
achar culpados e reclamar? Vou debater-me, enquanto tiver torças".
De tanto essa rã debater-se, o leite virou manteiga. Então, como ficou
sólido, ela se salvou.

Isso é um pouco do que percebemos. O Governador Aécio Neves,
quando assumiu o Governo, poderia ter a postura da rã que morreu. O
quadro de Minas Gerais era desolador. A saúde estava um desastre.
O lugar que ocupávamos na educação caiu do primeiro para o quarto.
A nossa situação ficou pior que a de alguns Estados. Eles não ficaram
melhores, porque perdemos para nós mesmos. O funcionalismo
público encontrava-se numa total desordem. Deputado Domingos
Sávio, o déficit orçamentário era de R$2.500.000.000,00. A reforma
tributária estava em curso no Congresso Nacional, cuja proposta era
tirar ainda mais o recurso dos Estados. Logo, o quadro era difícil e
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complicado. O que fez o Governador? Fez o que se espera de um
homem público, de alguém que se dispõe a candidatar-se com um
projeto e uma proposta. Quer dizer, alguém que deseja ser candidato,
porque tem a saída para esse problema e o meio de alcançar os
resultados que a sociedade almeja, precisa e tem direito. Para isso,
candidatamo-nos aos cargos públicos. Foi por isso que certamente o
Deputado Mauro Lobo candidatou-se. Ele diz: "pela experiência que
acumulei na vida, poderei contribuir para melhorar esse estado de
coisas". Aliás, Deputados como Paulo Piau e Chico Simões e a
Deputada Jô Moraes também.

Portanto, quando alguém se candidata ao Governo do Estado, à
Presidência da República ou à Prefeitura, deve candidatar-se se tiver
competência, convicções, propostas e projetos exeqüíveis e um modo
de alcançar os resultados propostos. O Governador Aécio Neves tem
realizado isso. Primeiramente, ele está tirando o programa de
governo, que mostrou em sua campanha, e pondo-o no nosso dia-a-
dia. O Governador, quando lança um programa ou um projeto, e
vamos ao Palácio da Liberdade para participar de seu ato, lê o que
estava previsto nele e nos diz o que está realizando, cumprindo.

Então, a situação do Estado era gravíssima, e ainda é. Como
equilibrar as contas do Estado, se, no ano passado, o crescimento do
País foi zero? Quer dizer, a receita não tem como crescer, já que o
País não cresceu. O déficit era de R$2.500.000.000,00. Numa
circunstância como essa, Deputado Mauro Lobo, sabemos que a
contabilidade admite até que se mascarem os dados, mas fazer
mágica com receita e despesa não tem jeito.

Se há despesa, é preciso ter determinada receita. Não podemos
fazer de conta que cairão recursos do céu.

A primeira medida do Governador foi ajustar a máquina, simplificá-la
e dar-lhe agilidade. O Governador, com sua habilidade, soube
contemplar a classe política, mas sem transigir no que era
fundamental para o resultado do seu Governo: se havia um técnico
capaz de fazer o trabalho, ele o preferiu à classe política. Há pessoas
trabalhando nos postos-chave do Governo que estão dando resultado,
pela competência que adquiriram. Se o Governador pensasse em
trazer amigos para ocupar esses lugares, prejudicaria a eficiência e a
competência. Mas pensou no bem comum, no povo, pensou na
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proposta de honrar o programa que apresentou para a sociedade
durante a campanha. E acercou-se de gente competente, proba, ética.
Não contente com isso, estabeleceu um sistema de vigilância e
controle em todos os organismos do Estado, com auditorias e
controladorias. Por isso, seu Governo, após um ano e meio, não
sofreu nenhuma acusação de corrupção, nem se ouviu algo que
desabonasse a conduta de alguém.

Estamos no século XXI, e as empresas que não se modernizarem
não poderão sobreviver no mercado. E se a administração pública não
se modernizar, também não sobreviverá. O Governador imprimiu um
modelo moderno à administração. Poderia ter lançado um programa
nacional, com apoio da mídia, fazendo estardalhaço, e que todos
aplaudiriam. Mas quem executaria, como seria executado, quem
controlaria o êxito desse programa? Seria correr o risco de fazer um
enorme estardalhaço e não ver resultados. O Governador inovou,
estabeleceu como seria o projeto de segurança pública, quais os
pontos importantes, quem seria o responsável e qual o prazo para
obter resultados. Quem esteve no auditório do BDMG e assistiu à
prestação de contas do Governo, percebeu o que cada Secretário
teve que fazer, o que cada órgão teve que apresentar, o que cada um
fez, prestando contas à sociedade.

Trata-se de mais uma inovação deste Governo. Vamos dizer à
sociedade o que foi feito na área de saneamento, energia elétrica,
saúde e educação. Quais são os novos passos? Para o Estado, essa
é a marca da modernidade. Se tomar todas essas medidas, o
resultado aparecerá. Então, temos um problema de caixa. Há uma
saída simples: temos o déficit de 2,5 bilhões; neste ano será reduzido
a 1,4 bilhão. O Governo resolveu falar, dialogar com franqueza com a
sociedade. Resolveu dizer: se trabalharmos bem, ao final de 2004,
teremos um déficit de 1,4 bilhão. Não estamos mascarando os
números. Esses são os dados contábeis, essa é a realidade deste
Governo. Não adianta tergiversar, fingir, mascarar.

Deputado Mauro Lobo, especialista nesse assunto, de modo geral, o
orçamento sempre foi feito de trás para a frente. Basta ver: "quanto se
vai gastar? Vinte bilhões". Então, a receita é de 20 bilhões. A Lei n°
4.320 diz: "Estimam-se as receitas e fixam-se as despesas"; porém,
as pessoas faziam o contrário. Tudo mascarado, falso. Agora, não.
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Consideramos: nossa receita é essa; nossa despesa, essa. Então,
chega-se a um déficit de 1,4 bilhão. Corajosamente, pega a LDO e
manda para cá desse jeito, dizendo que essa é a realidade do Estado.
Não fez como a rã que mergulhou e morreu.

A situação é dramática, mas vamos examiná-la, tentar achar uma
solução. Primeiro, procede-se à redução de despesas, enxugamento
da máquina. Resolveu: vamos enxugar o máximo que pudermos. Esse
trabalho ele fez. Cortou cargos, extinguiu secretarias, órgãos, nem
tanto para reduzir gastos, mas, principalmente, para dar maior
eficiência à máquina.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Obrigado.
Cumprimento-o pela forma brilhante e correta com que faz essa
análise da realidade mineira e das ações do Governo do Estado, o
que, para nós, não é novidade. Com a experiência que tem e, acima
de tudo, por ser um grande humanista, homem, de fato, iluminado,
tem contribuído muito, não só com o debate, mas também com a
construção de um Estado de Minas melhor para todos. Por isso,
inicialmente cumprimento-o por tudo o que nos tem possibilitado
aprender nesta Casa.

Trago também uma modesta contribuição a esta reflexão, para
observarmos que temos um Governo com práticas novas. V. Exa.
procedeu a uma reflexão muito apropriada sobre a maneira correta,
coerente, de o Governador Aécio Neves tratar sua gestão, cumprindo
à risca os compromissos de campanha. Trata-se de algo que não foi
visto na política passada e não tem sido visto na presente. Aliás, essa
é a grande decepção de boa parte do povo brasileiro, ou seja, ver
governantes que tanto prometeram, mas que fogem dos
compromissos assumidos.

Pelo contrário, o Governador Aécio Neves dá exemplo fazendo um
Governo em que procura cumprir seus compromissos. Falou que iria
governar para todo o Estado de Minas Gerais, dando atenção para
todos os recantos do Estado. Lançou hoje esse programa -
naturalmente V. Exa. irá abordá-lo com maior profundidade - por meio
do qual demonstra isso com clareza, visto que se preocupa com
pequenas cidades, nas quais vivem seres humanos que precisam da
atenção do Governo. O asfalto que lá vai chegar com certeza
melhorará a qualidade de vida das pessoas.
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Anunciamos - e até convidamos os colegas para estarem

conosco - que o Governador tem realizado algo valioso para nós, que
é o Governo itinerante, que se compromete com todas as regiões,
porque reconhece que Minas são muitas. As identidades, as vocações
e os problemas de Minas são muitos, variados.

O Governador estará em Divinópolis nesta quinta-feira, mas não irá
sozinho nem de mãos abanando; irá com sua equipe de Governo,
para trabalhar. Teremos a presença de mais de uma dezena de
Secretários de Estado e de organismos estatais, que estarão
debatendo com a comunidade do Centro-Oeste mineiro problemas
como o da área da saúde. O Secretário Marcus Pestana reunir-se-á
com todos os Secretários municipais da região. Os problemas da área
da educação serão debatidos pela Secretária da Educação com todos
os Secretários de Educação Municipais e Diretores de escolas. O
Secretário de Meio Ambiente instalará a III Regional do COPAM.
Estarão presentes o Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Wilson Brumer, juntamente com os Secretários da Fazenda, da
Agricultura, da Reforma Agrária, Marcelo Jerônimo e de Obras,
Agostinho Patrús; os Diretores do DER, da COPASA da CEMIG, a
Secretária de Política Urbana; enfim, o Governo do Estado irá ao
Centro-Oeste mineiro.

Deputado Miguel Martini, isso não ocorria há seis anos. Nesse
período, nenhum Governador colocou um pé no Centro-Oeste mineiro,
região de mais de 1.500.000 habitantes e que muito contribui para o
desenvolvimento de Minas Gerais. Nossa região precisa da atenção
do Governo do Estado. Amanhã, o Governador, com sua equipe,
estará lá, trabalhando com o povo de Divinópolis e de toda a região.

Conheceremos suas propostas de trabalho, como, por exemplo, o
desenvolvimento na área das estradas. Com  certeza, S. Exa. ouvirá
nossas reivindicações sobre a duplicação da MG-050 e a necessidade
de uma rodovia ligando Divinópolis a Cláudio e a Fernão Dias, para
propiciar maior desenvolvimento econômico à região.

Hoje ouvimos, com prazer, S. Exa. dizer que pedidos feitos não só
por este Deputado, mas por várias lideranças da região, serão
atendidos. Teremos a ligação asfáltica da nossa querida Leandro
Ferreira - terra do Pe. Libério - que sairá do papel e se transformará
em realidade; a da BR-050, de Pinhuí até a serra da Canastra,
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nascente do nosso São Francisco, que, para nossa alegria,
deixará de ser um sonho para tornar-se realidade. Teremos ainda a
ligação asfáltica Doresópolis. Tudo isso graças à ação concreta do
Governador Aécio Neves.

Parabenizo V. Exa. e convido os Deputados para, tendo
oportunidade, estarem conosco, no dia 25 de março, acompanhando a
equipe do Governador Aécio Neves no Centro-Oeste mineiro.
Queremos que todos os Prefeitos da região estejam lá, para
trabalharmos juntos. O Governador está somando esforços para
desenvolver Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
O aparte de V. Exa. enriquece nossa fala.

O Governador poderia ter ficado olhando para trás, dizendo que os
Governadores Itamar Franco, Eduardo Azeredo, Hélio Garcia e
Newton Cardoso seriam os culpados pelo Estado não ter os recursos
necessários para caminhar. Em vez de olhar para trás, no primeiro dia
de seu Governo, ele reuniu o seu secretariado e disse para não
olharem pelo retrovisor, mas para a frente.

Os problemas que existem devem ser enfrentados. O povo elegeu o
Governador para encontrar as soluções, e não para ficar reclamando
do passado. No caso, seria uma situação muito fácil, porque o culpado
seria algum ex-Governador e o Governador não precisaria fazer mais
nada. O Governador tomou uma posição pró-ativa, porque tem uma
equipe competente.

Não citarei as ações do Governo em outras áreas, porque senão
ficaria um mês inteiro falando. Quero ater-me apenas a essas duas
reuniões, a de segunda-feira e a de hoje, no Palácio da Liberdade. A
Deputada Marília Campos subiu na tribuna e elogiou rasgadamente as
ações do Governador Aécio Neves. Sobre as palavras de elogio da
Deputada, como V. Exa. também disse, para que o pequeno não seja
sempre pequeno, é preciso que se faça alguma coisa por ele.

Isso é o que o Governador está fazendo, pois, ao asfaltar, permite
escoamento da produção, leva pessoas e facilita o atendimento dos
moradores. Esse é o trabalho. O rico não precisa do Governo. O
pobre, o povo simples, precisa. Os empresários podem resolver morar
aqui, na França, nos Estados Unidos ou na Suécia. O pobre, que não
tem recursos para a escola do filho, depende do Estado.
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O que o Governador fez? Com a ajuda de sua equipe, descobriu

que temos R$12.000.000.000,00 de dívida ativa. Sabe lá o que se
receberá daqui a 30, 40 anos. A média é conseguir R$150.000.000,00
com muito esforço, dada a morosidade do Poder Judiciário e os
entraves legais. O que a equipe do Governo fez? Marcou um golaço.
Qual? Precisamos receber o dinheiro, pois é legítimo. No passado, a
saída simples para aumentar a receita era aumentar os impostos.
Ouvi dizer que estão pensando em aumentar a participação das
empresas e do povo no INSS. O que o Governador fez? Lançou o
Minas Ativa, Empresa Competitiva. Precisamos gerar emprego.
Como? E necessário atrair indústrias. Como? Não é por meio de
guerra fiscal, é com inteligência e competência. Para isso, o Governo
criou três programas.

O Investe Minas é o primeiro. Trata-se de geração de emprego. O
povo brasileiro espera 10 milhões de empregos novos. Minas dará sua
colaboração. As empresas que aqui se implantarem ou ampliarem seu
parque industrial terão incentivo do Governo a partir do repasse de
crédito tributário de outras empresas. O Estado não está abrindo mão
de nada. A empresa do Deputado Mauro Lobo, por exemplo, tem um
crédito que não utilizará. A empresa do Deputado Domingos Sávio
deseja implantar-se no Estado. Assim, por meio do repasse,
conseguirá um abatimento pelo que pagaria. O Estado ganha, pois a
nova empresa gerará empregos e tributos. E fantástico, pois estimula
o produtor rural e as empresas a se modernizarem, comprando em
Minas Gerais.

O Minas em Dia é o segundo. Falei para o Secretário de Estado da
Fazenda, Fuad Noman, que jamais apoiaria qualquer projeto de
anistia, porque é um desrespeito com os que pagam em dia. Com a
criatividade do Governo, hoje quem paga em dia tem benefícios.

Aquele que não pagou pode regularizar a sua situação, mas sem
receber os benefícios dados àquele que pagou em dia. Deputado
Mauro Lobo, essa foi a grande jogada. Sei que V. Exa. estava lá no
dia em que o Secretário apresentou-nos o programa. Resolve-se o
problema dos que querem se acertar com o Fisco e estar bem com os
órgãos públicos e o Governo criando modelo, não para alguns meses,
mas permanente. Há expectativa de, quem sabe, R$1.500.000.000,00
de arrecadação, o que temos de déficit neste ano. Fez ainda mais:
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inovou, trazendo o cidadão da informalidade para a formalidade.
Está proporcionando cidadania ao artesão, à doceira, com toda a
simplificação possível e imaginável. Portanto, o Simples ficou ainda
mais simples - Simples Minas -, acabando com a escrituração de
livros e a burocracia, extremamente excessiva, que gera gastos para
aqueles que estão na formalidade. Quando uma microempresa, um
artesão, doceiro ou sapateiro formaliza sua atividade pode ser
auxiliado por sua entidade de classe, O SEBRAE pode orientá-lo.
Aquele que era microempresário tenderá a ser pequeno, e o pequeno,
a ser médio ou, quem sabe, grande empresário, e precisa de
orientação. Portanto, o Simples Minas vem facilitar a vida do
empresariado, desburocratizando e diminuindo custos para aqueles
que querem investir, o que, sem dúvida nenhuma, redundará em ação
de Governo extraordinária.

O Governador podia ficar olhando pelo retrovisor, culpando os
Governos passados, mas tomou a decisão de não olhar pelo
retrovisor, de ir em frente, tendo como missão encontrar solução para
os problemas. Além disso, o Governador respeita e valoriza o Poder
Legislativo.

Em sua fala pela manhã, o Deputado André Quintão elogiou o
Governo do Estado, mostrando ética ao reconhecer a competência do
Governador. Disse que o Governador é sensível, sabe que não é
Deus, que não tem solução para tudo. Tem sensibilidade e
capacidade de perceber onde as soluções estão.

O Deputado Mauro Lobo foi um dos que permitiram a realização,
nesta Casa, de debate sobre ligações - outro projeto que pretendo
discutir daqui a pouco. Ao procurar o Governador e mostrar-lhe a
proposta, teve acolhida. Certamente, Governadores anteriores viram-
na, mas não tiveram a mínima vontade de realizá-la. Este Governador
está mostrando que veio para transformar Minas Gerais.

Deputado Dinis Pinheiro, V. Exa. disse que a Assembléia fez. No
entanto, fez em parceria, pois um Governo é composto dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, O Governo é um todo. E quem tem
sabedoria para governar é capaz de captar tudo isso e de buscar
parcerias. Não se trata de sabedoria ficar isolado.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
assistimos a dois atos de grande importância para Minas. Primeiro, o
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lançamento desses três projetos, dentro da visão de crescimento
do Estado, criando oportunidades de negócios, enfim, incentivando o
desenvolvimento da economia, de maneira inteligente, envolvendo
parcerias.

Acompanho o assunto da microempresa e lembro-me de que
tínhamos o Ministro Beltrão, que ficou conhecido como o Ministro da
desburocratização, mas que, antes de mais nada, era o grande
defensor da microempresa. Fizemos um ato em Belo Horizonte, em
uma associação que representava as microempresas, e convidamos o
Ministro Beltrão para ser o orador que finalizaria o seminário. Com
todo o seu brilhantismo, ele veio aqui defender sua idéia, e fomos
levar a síntese do evento ao Governador Tancredo Neves. Digo isso
para se ter uma idéia, Deputado, de há quanto tempo estamos
buscando que, pelo menos em Minas, existam bons programas
visando ao crescimento da pequena empresa e da microempresa.

Defendemos isso porque todos sabemos que o investimento feito na
pequena empresa e na microempresa, para cada emprego gerado, é
muito menor que o feito em uma empresa média ou grande. Além
disso, esse tipo de empresa tende a permanecer no local - bairro,
cidade ou região -, dentro do Estado e do País, enquanto a grande
empresa tende a ser mais volúvel de acordo com suas perspectivas
de mercado.

Muitas vezes, quando se fala na criação de empregos, citam-se
segmentos que sabemos ser grandes geradores, como a construção
civil. Entretanto, ela geralmente não tem continuidade. Seus projetos
são para um, dois ou três anos. Pode ser uma grande obra ou uma
série delas, mas, quando elas terminam, para onde vão os empregos?
Já a pequena empresa e a microempresa, segundo nosso desejo,
devem ser permanentes. Elas não têm o aspecto efêmero de um
determinado programa ou obra.

Quando assistimos ontem ao lançamento do Simples Minas, que
busca dar melhores condições ao pequeno empreendedor, ouvimos
uma boa resposta para que criemos oportunidades de emprego e de
renda. Assim podemos ter no Estado um ciclo virtuoso, um ciclo de
investimentos que gerarão novos investimentos. Teremos um efeito
multiplicador positivo.

Esses três programas têm, dentro de si, a expectativa de
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crescimento econômico, obviamente com o crescimento social. Vi
ontem, no lançamento do programa, e hoje também, que o
Governador foi enfático ao reconhecer o trabalho da Assembléia
Legislativa e o apoio que lhe foi dado, exatamente porque esta Casa
confia que agora temos um timoneiro, um Governador que sabe
aonde quer chegar, que tem projetos para o Estado e um
macroplanejamento que vem realizando.

Antes de assumir, fizemos as leis delegadas, permitindo uma
reforma na administração do Estado, para dar-lhe maior agilidade.
Essa foi a nossa contribuição. Muitas vezes, as pessoas perguntam-
nos se a Assembléia está à parte do processo, e digo-lhes que não,
pois esta Casa tem sensibilidade para perceber a importância de
determinados projetos. O Governador tem tido o nosso apoio porque
há reciprocidade, sentimos que ele tem uma proposta boa para Minas
Gerais. Caso contrário, não haveria o reconhecimento dos próprios
Deputados da Oposição.

Ressalto também a importância da Assembléia não só como uma
Casa Legislativa, mas também como uma casa eminentemente
política, sensível aos problemas do Estado.

Aqui, 77 pessoas, em seu dia-a-dia, captam essas aflições e
aspirações da sociedade. Esta Casa é eminentemente política e
sensível às demandas do nosso Estado.

Quando fomos relator do orçamento, já há algum tempo, e
participamos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
constatamos que, durante todo o ano, os Deputados apresentavam
emendas visando asfaltar uma determinada cidade do seu interesse,
que não possuía ligação asfáltica. Propusemos, ainda na Presidência
do Deputado Antônio Júlio, a realização de um evento nesta Casa
para discutir esse assunto e levantar dados com relação ao tamanho
desse problema, à demanda, ao custo e à fonte de financiamento. O
Presidente aceitou nossa proposta e convidamos para nos assessorar
o Carlos Eduardo Orsini, pelo seu conhecimento sobre fontes de
financiamentos internacionais, já que havia sido consultor do Banco
Mundial, realizador de vários projetos em muitas cidades de Minas e
Secretário de Assuntos Internacionais do próprio Estado. Trouxe-nos
uma contribuição muito valiosa para o desenvolvimento desse projeto.
Contamos também com o apoio da Fundação João Pinheiro, do DER

m



1127
e do SICEPOT, instituições que podiam ajudar nesse projeto, que
apresentamos em fins do mês de agosto de 2002 e resultou em uma
carta de Belo Horizonte conclamando o Governo a assumir algo.
Pudemos entregar essa proposta ao então Governador eleito, Aécio
Neves, que teve sensibilidade e competência para buscar, concluir e
lançar esse projeto hoje, demonstrando a sua visão de estadista e a
sua sensibilidade diante desses problemas de Minas. O ato a que
assistimos hoje é importante para a Assembléia, que pôde manifestar-
se e contribuir. Para nós, da base de Governo, é importante
reconhecer que o Governador, de forma incansável e incessante, está
sempre nos animando a confiar mais em Minas Gerais. Essa é a
grande mensagem do Governador com as suas ações. Trata-se da
mensagem daquela confiança madura, porque estamos vendo os
fatos acontecerem e o que foi planejado sendo posto em prática. E
disso que a população está precisando, ou seja, de uma liderança
para conduzir o Estado ao progresso e ao desenvolvimento.

Deputado, estamos convictos de que tivemos dois dias muito
importantes para Minas: o lançamento do Minas Ativa e o lançamento
desses programas dos municípios sem ligação asfáltica e do projeto
de recuperação das nossas estradas. Espero que haja uma disputa
saudável, para, dentro de algum tempo, constatarmos quais estradas
de Minas estarão melhores, as federais ou as estaduais. Tenho
rodado por várias regiões do Estado e percebo ainda que as estaduais
estão em melhor estado. Para o progresso de Minas e para podermos
proporcionar condições melhores para as pessoas que usam as
estradas no seu dia-a-dia, é importante que ambos, Governo Federal
e Estadual, estejam unidos em tomo do sistema viário do nosso
Estado.

Obrigado pelo aparte. Continuarei acompanhando o brilhantismo das
suas palavras.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Mauro Lobo, sem
dúvida nenhuma, o brilhantismo está em suas palavras, que vieram
enriquecer o raciocínio que estamos desenvolvendo aqui. Aproveito a
sua última fala para dizer: quem sabe o próprio Governo Federal,
seguindo o exemplo do Governo de Minas, possa concluir aquela
estrada que liga Almenara à Bahia?

Quem sabe ela será concluída agora, porque é uma demanda antiga
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da região do Jequitinhonha. Há anos, assistimos dizerem que vão
fazê-la, mas não a fazem. Veja Deputado Mauro Lobo, que
competência, que sensibilidade e que visão! Essa proposta de ligação
dos 224 municípios terá o custo de R$1.000.000.000,00. De onde virá
esse dinheiro? Do BIRD, da CODEMIG e da dDE. São recursos que
não existiam e que foram criados pela competência do Governador.
Primeiramente, Minas tinha o seu crédito suspenso no BID ou no
Banco Mundial pelo desastre provocado pelo Governo anterior, O
Governador Aécio Neves teve de retomar as negociações e recuperar
a credibilidade com os organismos internacionais. Recuperado o
crédito, já temos agora parte dos recursos para fazer as obras. V.
Exa., assim como eu, foi um dos críticos no Governo anterior, porque
a COMIG era um antro de corrupção. E o que o Governador faz?
Acaba com ela e cria a CODEMIG. Parte do recurso agora será
legitimamente aplicado nesse projeto.

Na reforma tributária, a dDE, sigla que não chamava tanto a
atenção, e portanto não era bem conhecida por todos, era um recurso
arrecadado aqui em Minas Gerais, pago e arrecadado pelo povo
mineiro, e mandado para o Governo Federal, que ficava com tudo.
Mas aí entra a habilidade política do Governador. Ele mobiliza o
Brasil, pressiona o Congresso Nacional e o Governo Federal, e
consegue, não com boa-vontade - como reconheceu aqui o próprio
Presidente da República - mas com pressão, arrancar os recursos
necessários para a complementação da obra. Então, veja a
sensibilidade de perceber uma proposta extraordinária que foi
debatida aqui. Mas não basta ter isso, se não há sensibilidade. Não
basta ter proposta e sensibilidade, se não há competência para
levantar recursos. O que vemos hoje é, sem dúvida alguma, a
competência de um Governo que tem sensibilidade, mas sabe carrear
os recursos necessários para gerar o desenvolvimento de Minas
Gerais.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado pelo aparte.
Realmente, esta é uma Casa plural, não somente por nossas ações,
como por nossas opiniões. Vejo V. Exa. com uma visão do Governo
Estadual que não se assemelha à minha. V. Exa diz que o Governo
pegou o Estado em situação desastrosa e, com habilidade, reduziu
custos e resolveu os problemas...
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O Deputado Miguel Martini - Eu disse que está resolvendo e

mostrando resultados.
O Deputado Chico Simões (em aparte)* V. Exa. disse que levou

saúde e educação, enfim... Quanto à saúde, Deputado Miguel Martini,
não é segredo para nenhum de nós que o Governo ainda deve
R$30.000.000,00 ao IPSEMG. Nós aprovamos o pagamento, mas ele
ainda não o fez. Falta medicação de uso continuo, motivo de ação na
justiça. E o Ministério Público ainda diz que há suspeita de mal
gerenciamento do dinheiro para majoração na compra dos produtos,
com suspeitas de corrupção na saúde. Na educação, temos prédios
totalmente sucateados em todo o Estado. Não há transporte escolar
para os meninos. Na terra do Deputado Mauro Lobo, os alunos andam
quilômetros a pé. Em Valadares, a justiça teve de interceder. Em
Joaíma, ontem, um repórter da televisão, não sei de qual canal,
mostrou que é preciso andar 20 km a pé.

Quanto à educação, isso é coisa elementar, é princípio elementar. A
segurança pública está totalmente sucateada, apesar de tão
propagandeada. Olhem o vexame da polícia técnica, da medicina
legal. Se os Prefeitos não entrarem com dinheiro, as viaturas no
interior não andam. Não há salários, não há o bê-á-bá da segurança.
E a resposta é que a Capital mineira é a 30 mais violenta do País. Não
há carreira para os policiais, e ainda pedem para não fazerem greve.
Não estou incentivando a greve, muito menos de policiais, mas acho
que carreiras essenciais têm de ter salários essenciais. Não há
política social. A Secretaria está totalmente inoperante. Os centros
sociais urbanos estão sucateados. E isso é pilar para políticas
fundamentais, que promovem a dignidade do ser humano. O servidor
é colocado no terceiro ou no quarto plano. O plano de carreira é uma
casca de ovo, uma vez que não há salários dignos. Que respeito é
esse? E isso estava na proposta de governo do Sr. Aécio Neves. Já
estamos no segundo ano do seu Governo, e os servidores não
tiveram aumento. O Governo deve precatórios aos servidores, mas
não paga suas dívidas.

V. Exa. se referiu à eficiência da máquina de arrecadação, mas
estamos no terceiro mês consecutivo de diminuição de receitas no
Estado. Isso está no jornal de hoje. Se esse Governo não tem
aumento de receita e diz que o déficit diminuiu, alguma coisa está
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errada: ou não está havendo queda na receita, ou não havia
déficit coisa nenhuma. Se não aumenta a receita e o déficit, que era
de 2,5, volta para 1, alguma coisa está errada. Nem sempre esses
projetos abstratos correspondem à realidade. Estou me referindo ao
Primeiro Emprego, que está dando errado, mas fez-se o maior
estardalhaço.

Quando V. Exa. diz que o enxugamento não trouxe políticos, ele
pode não ter colocado mineiros, mas de fora vieram muitos. Não vou
enumerá-las por questão de ética. Na verdade, para resumir, o que
podemos ver de positivo são o asfalto, o Luz para Todos, o Clarear e
o saneamento básico. E os recursos federais? Por que o nosso
Governador, quando foi Presidente do Congresso Nacional, quando
foi Presidente do PSDB, não nos mandou a CIDE? Isso mostra a
grandeza do Presidente, que não olhou pelo retrovisor, porque, se
tivesse olhado, não poderia nem ter discutido com alguém do PSDB.
Dinheiro público vem também do Governo Federal, bem como o Luz
para Todos e o saneamento básico. Falando em saneamento básico,
estão sendo questionadas várias irregularidades na COPASA. Há
suspeita de corrupção endêmica, dinheiro público federal.

Acho que numa coisa, Deputado Miguel Martini, V. Exa. tem razão:
ele não olhou pelo retrovisor, pois teve o olhar fixo no Planalto Central,
para o Governo Federal. Ele está sendo simplesmente um
despachante dos recursos federais. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. reforça o que eu disse
inicialmente. Percebi que, no PT, o impulso de olhar para trás é
endêmico. V. Exa. descreveu o Estado de Minas Gerais que o
Governador Aécio Neves assumiu. Há um ano, era exatamente assim.
Como o atual Governador olha para a frente ao invés de olhar para
trás, as soluções estão aparecendo, mas não terei tempo de citar
todas. Há inovações na COPASA, considerada a maior empresa-
elemento do País, graças à competência de apenas um ano e pouco
de gerenciamento.

Preciso passar as informações a V. Exa. Reconheço que a culpa é
minha, pois não as coloquei nas suas mãos. Como é da Oposição,
não tem acesso a muitas informações. Na área social, o Secretário
João Leite promoveu revolução extraordinária, nunca vista em Minas
Gerais. Em vez de gastar dinheiro com propaganda, o Governo
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prefere promover realizações. O Presidente Lula disse que
copiará o modelo de segurança pública de Minas. Mesmo que o
Governo Federal retire R$25.000.000,00, destinados ao transporte
escolar mineiro, remanejaremos recursos de outras áreas para mantê-
lo. Também há revolução na área da saúde. O estilo do Secretário
Marcus Pestana foi elogiado pelo Ministro da Saúde como modelo de
gerenciamento. Como V. Exa. olha pelo retrovisor, enxerga somente o
passado. Realmente, o passado era um caos.

Agora vemos as ações. Decidiu-se não olhar para trás, e sim tomar
medidas para elevar a imagem de Minas no cenário político. Não se
prestou favor ao se tornarem disponíveis os 25%, pois não queriam
conceder tais recursos, mas criar uma DRU para a dDE. Entretanto,
devido à pressão competente e à ação política do Governador, ele foi
obrigado a concedê-los, o que foi reconhecido pelo Presidente, que
esteve em Minas Gerais. Portanto, precisamos olhar para a frente.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - O Presidente Lula, pessoa
bem instruída, realmente se encontra a par dos grandes avanços
conquistados em Minas Gerais, sob a coordenação e a liderança do
notável Governador Aécio Neves. Pelo visto, o Deputado Chico
Simões não dispõe de elementos necessários para chegar à
conclusão externada por Lula e por inúmeros colegas do PT, que
deram sua opinião da tribuna. Assim, torna-se voz isolada e solitária
na Assembléia Legislativa, pois não enxerga a realidade dos
acontecimentos.

São notáveis a capacidade administrativa e o espírito conciliatório do
Governador, que se tornam referência para os demais. Aécio Neves
tem promovido e executado ações importantíssimas, aplaudidas pelos
mineiros, pelo Brasil, pelo Presidente e pelos Deputados do PT. Minas
sente-se feliz, e a Assembléia Legislativa, satisfeita. Tenho certeza de
que o Governador encontra-se ainda mais entusiasmado e motivado
para o enfrentamento de tantos embates e adversidades atuais e
futuras.

Ressalto aqui, mineiros, Deputado Miguel Martini, a ousadia, a
determinação, a sabedoria do Governador Aécio Neves. Mesmo
diante da brevidade do seu tempo e da escassez dos recursos
financeiros, está conseguindo recolocar Minas em lugar de destaque
no cenário nacional. Mesmo diante das dificuldades econômicas, o
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Governador está conseguindo sanear o Estado, reequilibrar e
reestruturar Minas Gerais. Nesse pouco tempo, adotou medidas fortes
e vigorosas, principalmente no campo social, melhorando a vida dos
mineiros. Observamos, há pouco, o plano de segurança implantado
pelo Governador Aécio Neves, que, aliás, serviu de referência para o
Governo Nacional. Observamos, também há pouco tempo, mesmo
com críticas de alguns parlamentares da Oposição, o direcionamento
de recursos para os hospitais regionais, independente da cor
partidária, em uma política pública responsável. Por último, uma
distribuição criteriosa, sim, de ambulâncias, principalmente para os
locais mais carentes.

Nesta semana, Minas teve a oportunidade de vivenciar e
compartilhar momentos de muita alegria e muitas realizações. O
Deputado Mauro Lobo assinalou o programa vitorioso, correto,
adequado, Minas Ativa, lançado pelo Governador Aécio Neves, que
procura impulsionar a economia mineira, gerar empregos, aumentar a
arrecadação, sem impor alteração e elevação da carga tributária. São
formas criativas, sábias e adequadas como essas quê recolocam
Minas no caminho do progresso e do desenvolvimento.

Hoje, o Governador Aécio Neves deu uma aula de administração
pública, lançando um programa inédito para todos os mineiros, mais
precisamente para duzentas e tantas cidades. Nesse primeiro
momento, 42 já vão receber o tão sonhado asfalto. Sei muito bem da
importância para a vida do cidadão da chegada do asfalto. Aliás, na
nossa terra natal, o meu irmão, Prefeito, tem feito um trabalho
incansável para levar rede de esgoto e asfalto a todos os cantos de
lbirité, não obstante as dificuldades econômicas daquela cidade, que
tem uma das menores receitas do nosso Estado. E tem obtido êxito!
Isso se deve a quê? A capacidade, à correção e à honestidade! E é
isso que o nosso Governador tem realizado.

Temos aqui, com muita humildade, Deputado Chico Simões, que
aplaudir, reverenciar e compartilhar esse novo momento de Minas
Gerais, tão bem conduzido pelo Governador Aécio Neves.

Gostaria, antes de terminar as minhas palavras, Deputado Miguel
Martini, de solicitar o apoio do Deputado Chico Simões e até mesmo
de outros parlamentares para uma questão. Hoje de manhã, tivemos
um grande debate, importantíssimo, Deputado Doutor Ronaldo, a
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respeito da gratuidade do transporte interestadual para as
pessoas idosas, acima de 65 anos de idade.

No ano passado, com o advento do Estatuto do Idoso, louvável,
admirável, que merece os nossos aplausos, foi determinada a
gratuidade para pessoas acima de 65 anos de idade. Infelizmente,
esse dispositivo legal não está sendo cumprido. Na Comissão de
Direitos Humanos, onde tive, hoje, oportunidade de participar de um
grande debate, tivemos a condição de apresentar requerimento
solicitando que o Ministério Público Federal ajuíze ação cível pública
contra a ANTT, para que as pessoas idosas, acima de 65 anos de
idade, tenham, de uma vez por todas, esse acesso gratuito, conforme
determina o Estatuto do Idoso.

Nesse momento de vitórias, alegrias e realizações de sonhos de
milhares de mineiros, conduzidos sabiamente pelo Governador Aécio
Neves, solicito empenho, dedicação e solidariedade não apenas do
Deputado Chico Simões, mas também de outros parlamentares, a fim
de que o Estatuto do Idoso possa ser cumprido. Assim, essas
pessoas, que tanto precisam do nosso apoio, carinho e atenção, terão
seus direitos religiosamente respeitados.

Obrigado, Deputado Miguel Martini, pela oportunidade a mim
concedida. Espero que V. Exa. continue com esse raciocínio brilhante,
expondo as inúmeras realizações do Governo de Minas.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - O Deputado Dinis
Pinheiro, de forma correta, exige o cumprimento do Estatuto do Idoso.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - também está
empenhada em fazer com que esse direito seja respeitado pelas
empresas de ônibus interestaduais. Surpreendentemente,
representantes de empresas entraram na justiça e conseguiram uma
liminar que desautoriza a ANTT a fazer cumprir aquele dispositivo.
Portanto, a preocupação que o nobre Deputado Dinis Pinheiro
manifestou hoje foi por mim cobrada há mais ou menos 60 dias.

Como V. Exa. faz parte da base do Governador Aécio Neves, assim
como o Deputado Mauro Lobo, solicito que lhe seja cobrado o
cumprimento de uma lei aprovada por esta Casa - provavelmente com
o seu voto, Deputado Dinis Pinheiro -, que estabelece a gratuidade do
transporte intermunicipal para os maiores de 65 anos. Encaminhei
requerimentos ao Governador e ao Secretário de Obras Agostinho
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Patrús, mas não obtivemos respostas. Como a ANTT está um
pouco distante, continuaremos cobrando. Mas o Governador Aécio
Neves está muito pertinho. Assim, V. Exas. poderão ir todos os dias
ao Palácio para cobrar o cumprimento dessa lei. Dessa forma, os
direitos dos idosos de Minas Gerais serão respeitados. Muito
obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Informo ao Deputado
Chico Simões que essa lei estadual, de 1991, salvo engano, não foi
aprovada de forma correta, dando oportunidade aos concessionários
de obterem ganhos na justiça, não respeitando os direitos das
pessoas acima de 65 anos de idade.

Quanto ao Estatuto do Idoso, conforme os estudos que tivemos
oportunidade de realizar, não há mais nenhuma dúvida, nenhum
questionamento legal. Existe uma inovação inserida no seu art. 96,
estabelecendo que, em caso de descumprimento desse dispositivo
legal, poderá ser aplicada a penalidade de reclusão de seis meses a
um ano.

Prestem bem atenção. De acordo com o Estatuto do Idoso, quem
não cumprir o dispositivo legal estará sujeito a esta gravíssima
penalidade: pena de reclusão de seis meses a um ano.

Portanto, basta somente o Ministério Público Federal colocar um na
cadeia que o problema será resolvido e os idosos terão transporte
gratuito.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Dinis Pinheiro.
Comprometo-me com o Deputado Chico Simões e com os
telespectadores em trazer as realizações para todas as áreas. Temos
a responsabilidade de levar ao conhecimento da sociedade mineira as
belíssimas realizações feitas em nosso Estado. São tantas coisas
bonitas que o tempo de 60 minutos não foi suficiente para expô-las.
Mas teremos outras oportunidades de fazê-lo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórumm para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
encerrada a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de
Lei nos 15.914 e 15.925, uma vez que permaneceram em ordem do

rÀ



1135
dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 16/3/2004
As 114h39min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

João Biliar e as Deputadas Ana Maria Resende (substituindo esta ao
Deputado Olinto Godinho, por indicação da Liderança do PSDB) e
Maria Tereza Lara (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Bittar,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 2.406 a
2.415/2004; 2.417 e 2.479/2004; 2.45612004 e 2.469/2004. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
João Bittar, Presidente - Dimas Fabiano - Zé Maia.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/3/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão, Elmiro Nascimento e a Deputada
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Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, 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 obter esclarecimentos sobre o perdão da multa aplicada à empresa
GTech do Brasil e apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida,
a Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Economia
Informal de Belo Horizonte e Região - SINTEI - publicado no "Diário do
Legislativo" em 12/3/2004. A Deputada Marília Campos, com a
palavra, lê ofício da Sra. Misabel de Abreu Machado Derzi, ex-
Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, justificando sua
ausência na reunião e prestando informações referentes ao contrato
da empresa GTech do Brasil com a Loteria do Estado de Minas
Gerais. A seguir, o Deputado Alberto Bejani acusa o recebimento das
seguintes proposições para as quais designa os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n o

s 1.245, 1.307, 1.30812003, em turno único
(Deputado André Quintão); 1.250/2003, em turno único (Deputado
Elmiro Nascimento); 801/2003, 2 0 turno, 1.070, 1.317, 1.318/2003, em
turno único (Deputada Marília Campos); 1.269, 1.322, 1.332/2003, em
turno único (Deputado Alencar da Silveira Júnior) e avoca a si a
relatoria dos Projetos de Lei n os 1.271/2003, em 1° turno; 1.303,
1.315, 1.325/2003, em turno único. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n o

s 745/2003 (relatora: Deputada Marília Campos), na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e
1.188/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n o

s 1.191/2003 (relator
Deputado Alencar da Silveira Júnior); 1.202/2003 com a Emenda n° 1
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(relatora: Deputada Marília Campos); 1.210/2003 (relator:
Deputado Alberto Bejani). Na impossibilidade de permanecer na
reunião, o Deputado Alberto Bejani transfere a direção dos trabalhos
para a Deputada Marília Campos. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 2.290, 2.298, 2.326, 2.352, 2.353,
2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.359, 2.360, 2.361, 2.362, 2.363,
2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373,
2.374, 2.375, 2.376, 2.377, 2.378, 2.379, 2.380, 2.381, 2.382, 2.383,
2.384, 2.385, 2.386, 2.387, 2.402/2004. Submetidos a discussão e a
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n

o
s 947, 969, 1.057, 1.178, 1.181, 1.189, 1.192 e 1.196/2003.

Reassumindo a direção dos trabalhos, o Deputado Alberto Bejani
passa à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em que
solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da Loteria Mineira,
solicitando informar à Comissão se há repasse dos 25% referentes ao
contrato com a empresa GTech do Brasil para programa sociais na
sua gestão e se tem conhecimento desse repasse em gestões
anteriores; da Deputada Marília Campos solicitando seja convidado o
Presidente da Loteria Mineira para participar de reunião desta
Comissão; seja pedido à Advocacia-Geral do Estado a documentação
apresentada pela GTech no recurso interposto ao Governador do
Estado de Minas Gerais contra multa contratual aplicada pela Loteria
do Estado de Minas Gerais; solicitando seja pedido ao Governador do
Estado a documentação apresentada pela GTech no recurso
interposto ao ex-Governador do Estado de Minas Gerais Itamar
Franco contra multa contratual aplicada pela Loteria do Estado de
Minas Gerais; solicitado seja pedido ao Presidente da Loteria do
Estado de Minas Gerais a motivação dos atos administrativos que
ensejaram a realização dos aditamentos ao contrato administrativo
firmado entre a GTech e a Loteria Mineira do Estado de Minas Gerais,
nos anos de 1997 e 1998; solicitando seja pedido ao Presidente da
Loteria Mineira a documentação apresentada pela GTech no recurso
interposto ao ex-Governador do Estado de Minas Gerais Itamar
Franco contra multa contratual aplicada pela Loteria do Estado de
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Manha Campos.

ATA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°

LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alencar da Silveira Júnior, Célio Moreira e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
as obras civis complementares do Aeroporto da Pampulha e o
crescimento do Aeroporto da Pampulha X Aeroporto Tancredo Neves;
e comunica o recebimento de ofício do Sr. Mário Jorge Fernandes de
Oliveira, Superintendente do Aeroporto de Belo Horizonte, informando
que a INFRAERO não participará da reunião. Passa-se à 3° Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana (2),
em que solicita seja concedida a palavra ao Sr. Georges Janik,
professor e executivo da Bolsa de Valores de Paris, para discorrer
sobre projeto executado em Clérmont-Ferrand, França; e sejam
convidados a comparecer na próxima reunião os Srs. José Carlos
Vieira, e José Maurício Miranda Gomes, da Associação Brasileira das
Agências de Viagem - ABAV -, para prestarem informações sobre os
Aeroportos de Confins e da Pampulha; e Fábio Avelar (2), em que
pleiteia seja solicitada à INFRAERO cópia de projetos de melhoria do
Aeroporto da Pampulha; e em que solicita cópia do convênio a ser
celebrado em 18/3/2004 entre os Governos Federal, Estadual e
Municipal com vistas à solução do transporte aéreo em Belo
Horizonte. Na seqüência, a Presidência destina esta parte da reunião
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a ouvir os convidados que discorrerão sobre as obras civis
complementares do Aeroporto da Pampulha e sobre o crescimento do
Aeroporto da Pampulha X Aeroporto Tancredo Neves. Registra-se a
presença dos Srs. Gilmar Alanis, Gerente Executivo da Plataforma de
Logística do Comércio Exterior, representando o Dr. Wilson Nélio
Brumer, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Roberto Luciano
Portes Fagundes, Secretário Adjunto da Secretaria de Turismo,
representando o Sr. Herculano Anghinetti, Secretário de Turismo; do
Major-Brigadeiro-do-Ar Allemander Pereira Filho, Chefe do
Subdepartamento de lnfraestrutura do DAC, representando o Major-
Brigadeiro-do-Ar Washington Carlos de Campos Machado, Diretor-
Geral do DAC; do Comandante José Afonso Assumpção, Presidente
da Líder Táxi Aéreo; e dos Srs. Georges Pierre Janik, professor e
executivo da Bolsa de Valores de Paris e Marcos Santana, Vice-
Presidente do Instituto Horizontes e ex-Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, fazem uso da palavra os Srs.
Sérgio Roberto Alonso, representante do Sindicato Nacional dos
Aeroportuários; Paulo Roberto Delgado Costa Reis, Administrador em
Lagoa Santa; Leandro Castro Pinheiro, assessor de imprensa do
Sindicato Nacional dos Aeroportuários; Suzana Meinberg Schmidt de
Andrade, representante da Associação Comunitária dos Bairros
Aeroporto, Dona Clara, Jaraguá e adjacências; Manoel Jorge,
representante da Associação dos Bairros Aeroporto, Dona Clara,
Jaraguá e adjacências; e Carolina Ramalho, estudante do 8° período
da PUC Minas e funcionária do Aeroporto de Confins. Segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Viana.

ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 28
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM
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18/3/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fabim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Deputado Fahim Sawan, no exercício da Presidência, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Neider 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
assistência à saúde pública no Estado, O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.316/2003 (Deputado
Ricardo Duarte) e o Projeto de Lei n° 1.35212004 (Deputado Fahim
Sawan). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez,os seguintes requerimentos dos Deputados
Ricardo Duarte, em que solicita seja realizada audiência pública com o
Secretário da Saúde, em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal n°
8.689, de 27/7/93; Deputado Célio Moreira, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Ministério Público solicitando a reavaliação, por
profissionais não vinculados à Mineração Morro Velho, dos ex-
empregados dessa empresa com suspeita de terem contraído a
silicose. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
seguintes convidados: Srs. Marcelo Gouvea Teixeira, Subsecretário
de Inovação e Logística da Secretaria da Saúde - SES -; Rafael
Guerra, Presidente da Frente Parlamentar da Saúde no Congresso
Nacional; Maria do Carmo, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal
de Saúde de Belo Horizonte; Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais; Paulo Eduardo Behrens,
Conselheiro Corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais; Castinaldo Bastos Santos, Presidente da Associação Médica
de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa, O
Deputado Fahim Sawan, autor do requerimento que deu origem ao
debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, para
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que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A seguir, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, apresenta requerimentos de sua
autoria e da autoria do Deputado Neider Moreira para serem
apreciados na próxima reunião ordinária, em que pleiteiam seja
enviado ofício à Frente Parlamentar Nacional de Saúde, solicitando
estudos sobre a possibilidade de obtenção de financiamento especial,
por parte dos prestadores de serviços da área privada, para a
quitação de débitos tributários; seja enviado ofício ao Ministério da
Saúde solicitando o acolhimento e o apoio às propostas da Frente
Parlamentar Nacional da Saúde na regulamentação da Emenda à
Constituição n° 29/2000; seja enviado ofício ao Ministério da Saúde
solicitando a constituição de uma comissão permanente que tenha
como objetivo o acompanhamento e a fiscalização dos preços dos
insumos hospitalares; seja enviado ofício à SES e ao Ministério da
Saúde, solicitando informações sobre a situação de implantação do
cartão SUS; seja enviado ofício ao Ministro da Saúde, solicitando
apoio à revisão e ao reajuste dos valores da tabela de procedimentos;
seja enviado ofício ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde
- COSEMS - e à SES solicitando informações relativas à possibilidade
de atualização dos investimentos realizados pela PPI no Estado; seja
realizada audiência conjunta da Comissão com a Comissão de
Administração Pública, com a finalidade de se discutir o Plano de
Carreira dos Servidores da Saúde no Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Célio

Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 301/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em tela tem por
objetivo alterar a denominação da Escola Estadual Presidente João
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Goulart para Escola Estadual Prefeito Aristeu Eduardo Moreira,
situada no Município de Taquaraçu de Minas.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentado, e agora
vem a este órgão colegiado, a fim de ser apreciado conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "b", c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pela

comunidade da Escola Estadual João Goulart, representada pelo
colegiado escolar, que, em reunião realizada no dia 13/6/2003,
homologou a proposta de alteração de nome do estabelecimento
mencionado, indicando o nome do Prefeito Aristeu Eduardo Moreira
para denominá-lo como tributo e reconhecimento ao seu trabalho e
aos relevantes serviços prestados à população de Taquaraçu de
Minas.

Cabe ressaltar que, convidada a se manifestar sobre a pretendida
alteração de nome, a Secretaria de Estado da Educação ratificou a
decisão daquele colegiado.

Vale registrar que Aristeu Eduardo Moreira, nascido em 1948 e
falecido em 2001, foi Prefeito de Taquaraçu de Minas por dois
mandatos, destacando-se pela dedicação ao trabalho em prol do
interesse público e tendo sido responsável, ademais, por diversas
obras lá realizadas.

Nada mais justo, portanto, que se perpetue o nome dessa pessoa,
que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Município de
Taquaraçu de Minas.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 301/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.231/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei ora
analisado pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos
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Idosos São Judas Tadeu, com sede no Município de Matozinhos.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre o projeto, nos termos
do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar dos Idosos São Judas Tadeu, fundado em 1 0/9/2000, tem por

finalidade a prática da caridade cristã por meio da assistência social.
Para alcançar suas metas, a entidade mantém estabelecimentos

destinados a abrigar pessoas idosas, carentes, não portadoras de
doenças mentais nem infecto-contagiosas, que tenham no mínimo, 60
anos de idade. Fornece alimentação, assistência médica, assistência
espiritual, oportunidades de lazer e incentiva a prática de trabalhos
manuais. Dessa maneira, intenta assegurar-lhes a integridade e a
dignidade.

E pertinente e oportuna, pois, a proposição em tela, que pretende
outorgar o título declaratório de utilidade pública à referida entidade.

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

1.231/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.245/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
a declarar de utilidade pública o Instituto Daniel Franco, com sede no
Município de Uberaba.

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

Fundamentação
O Instituto Daniel Franco, fundado em 10/11/2001, sem fins

lucrativos, desenvolve atividades de caráter essencialmente
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assistencial.

Tem como metas primordiais a proteção da saúde, da família, da
maternidade, da infância e da velhice. A entidade está voltada para a
erradicação da fome e da miséria, prestando, conforme suas
possibilidades, amparo a pessoas carentes em geral. Distribui cestas
básicas, medicamentos, agasalho, além de dar apoio moral e
espiritual aos necessitados.

Dessa maneira, visa à promoção social de seus assistidos,
contribuindo, assim, para a sua integração na comunidade.

Tais atividades tornam a entidade merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

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

1.245/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.110/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.110/2003, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que dá denominação de Hospital de Pronto Socorro Risoleta
Tolentino Neves ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova,
situado 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 § l' do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.110/2003
Dá denominação ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova,

situado no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Hospital de Pronto Socorro Risoleta

Tolentino Neves o Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, situado
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

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

1.179/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.179/2003, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na
Prevenção e Combate ao Câncer de Sete Lagoas, com sede no
Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.179/2003
Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na Prevenção e

Combate ao Câncer de Sete Lagoas, com sede no Município de Sete
Lagoas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Voluntários

na Prevenção e Combate ao Câncer de Sete Lagoas, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA EM 25/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

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

Fernando Faria - Adaiclever Lopes - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Célio Moreira - DjaIma
Diniz - Doutor Viana - Fábio Avelar - Gil Pereira - irani Barbosa - Ivair
Nogueira - José Henrique - Mauro Lobo - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Weliton Prado - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-
feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 24/3/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.932; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.738; rejeição - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.914; votação secreta do veto ao
§ 30 do art. 20 ; manutenção; votação secreta do veto ao art. 1°, ao art.
20 , exceto o § 30, e aos arts. 3 0 ao 70 ; rejeição - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
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Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton -
Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Qlinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - 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. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a votação da
matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os vetos às Proposições de Lei n
o
s 15.782 e 15.922,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os vetos às Proposições de Lei nos 15.932, 15.738 e 15.914
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sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.932, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal
do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado no exercício de 2004. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto aos incisos 157, 492 e 579,
todos do Anexo V, a que se refere o art. 11. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento
Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo, "não". A Presidência
vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Pastor George - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votou "não" 1
Deputado; houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.932. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.738, que acrescenta os § 30 e 40 ao art. 30 da Lei n° 11.666, de
9/12194, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores
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de deficiência física aos edifícios de uso público. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o
art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A
Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalciever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Pastor George - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sidinho do
Ferrotaco - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados, votaram "não" 42
Deputados. Está, portanto, releitado, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.738. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.914, que dispõe sobre a doação, por empresa pública ou privada,
de mochila, pasta e material escolar à escola da rede pública
estadual. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao § 30
do art. 20 e pela rejeição do veto aos demais dispositivos. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo de
votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Em votação, o veto ao § 30 do art. 20 .

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
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Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão -
Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Pastor George - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
irani Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "não" 13
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 46 votos. Está,
portanto, mantido o veto ao § 3 0 do ali. 20 da Proposição de Lei n°
15.914. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto ao
art. 1°, ao art. 2°, exceto o § 30, e aos arts. 3 0 a 70.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalciever Lopes - Adeimo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor
George - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Oiívia - Maria Tereza Lara -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmoio Aloise - Rogério
Correia - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 44
Deputados; houve 1 voto em branco. Está rejeitado o veto ao ali. 1°,
ao ali. 20 , exceto o seu § 30 , e aos arts. 30 a 70 . A promulgação.

Fica, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total á Proposição
de Lei n° 15.914, exceto o § 3 0 do ali. 2° da referida proposição.
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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 25, 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 ir REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 25/3/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião - Registro de presenças - Palavras do Sr. Presidente -
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.924; requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; votação secreta do veto, salvo destaque; rejeição;
votação secreta do veto ao inciso 1 do art. 2° da proposição;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.902; rejeição - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Biliar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
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Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues	Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, 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.

ia Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a votação da
matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero pedir a V. Exa.

que interrompa a reunião para que possamos chegar a um acordo
com a Liderança do Governo. Como os Líderes ainda não chegaram,
a base está acéfala e V. Exa. não pode assumir formalmente essa
direção, peço-lhe a interrupção desta reunião para fazermos um
acordo com o Governo relativamente à votação dos vetos que estão
em pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada peloDeputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por
10 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Registro de Presenças
• Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

dos Deputados Federais Odair Cunha e Ivo José e, nas galerias, dos
alunos da Escola Estadual Caio Albuquerque, de Nova Resende.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
reunião os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.738, 15.914 e 15.932,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite.
Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que os
vetos às Proposições de Lei nos 15.924 e 15.902 sejam apreciados
em V lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.924, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de
ensino. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo, "não". A
Presidência vai dar início ao processo de votação e, para tanto,
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando
votação destacada do inciso 1 do art. 2 0 da Proposição de Lei n°
15.924. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o veto,
salvo destaque.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
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Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "não" 43 Deputados. Não houve voto a
favor. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei n°
15.924, salvo destaque. A promulgação.

Em votação, o veto ao inciso 1 do art. 2° da proposição.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Arlen

Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando
Faria - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderiey Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, votou "não" 1
Deputado. Está mantido o veto ao inciso 1 do art. 20 da Proposição de
Lei n° 15.924. Oficie-se ao Governador do Estado. Fica, portanto,
rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.924,
exceto o inciso 1 do art. 2 0 da referida proposição.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.902, que altera a Lei n° 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo
Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A
Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Simões - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau
- Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 42
Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei
n° 15.902. A promulgação.

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. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 17/3/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José
Milton, Leonardo Quintão e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes e Doutor Viana. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 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, a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Vereador à Câmara Municipal de
Inconfidentes, Sr. Alcides Constantini, que encaminha denúncia sobre
provável crime ambiental naquela cidade. Passa-se à 18 Fase da
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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 l o turno, dos Projetos de Lei nos
803/2003, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, que apresenta (relator:
Deputado José Milton); e 1.174/2003, com a Emenda n° 1, que
apresenta (relatora: Deputada Maria José Haueisen). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.073/2003. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto,
em que solicita a realização de audiência pública para debater a
decisão do DNPM de publicar uma portaria que permite alteração na
composição das águas minerais; Chico Simões, em que solicita a
realização de audiência pública na cidade de Coronel Fabriciano, para
debater os impactos ambientais decorrentes do empreendimento PCH
Cachoeira Grande, na área do Cachoeirão; Adalclever Lopes, em que
solicita seja enviado ao IPHAN pedido de informação a esta Comissão
sobre as medidas que serão tomadas para a preservação do sítio
arqueológico da Mina Capão Xavier; seja enviado ao COPAM pedido
de informações sobre a data de posse dos atuais membros desse
Conselho e de suas câmaras técnicas, o prazo do mandato,
especificação dos conselheiros em segundo mandato e quais setores
representam; seja enviado ao COPAM pedido de informações sobre
vínculo empregatício do Conselheiro João Henrique Grossi Sad com a
Empresa Geosol Sondagens Ltda. e com outras empresas da área de
mineração; Antônio Júlio, Leonardo Quintão, Ivair Nogueira,
Adalclever Lopes e José Henrique, em que solicitam seja enviado à
AMDA pedido de informações sobre o vínculo dessa Associação com
a Empresa MBR; e seja encaminhado ao COPAM pedido de envio a
esta Casa de cópias das atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias da Câmara de Atividades Minerárias, nos períodos de
2002, 2003 e 2004. A seguir, é aprovado o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n° 1.248/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo -

	

Laudelino Augusto - Adaiclever Lopes. -	 -

	

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 	COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 18/3/2004
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs.
Antônio Augusto Anastasia, em que presta informações sobre o
Requerimento n° 1.473/2003, em atenção a pedido da Comissão de
Participação Popular; Maria da Conceição Barros Rezende, Diretora
da Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria da
Fazenda, em atenção ao Requerimento n° 1.84512003, da Comissão
de Participação Popular; e Fuad Noman, Secretário da Fazenda, em
atenção ao Requerimento n° 1.846/2003, da Comissão de
Participação Popular. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O parecer sobre a Proposta de
Ação Legislativa n° 214/2003, em turno único, conclui pela rejeição da
proposição (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão, é deferido pedido de vista
apresentado pelo Deputado André Quintão. E aprovada, em turno
único, a Proposta de Ação Legislativa n° 215/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares), que recebeu parecer pela aprovação. Passa-se à
38 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
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requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita sejam
convidados, para apresentação do Projeto Parlamento Jovem, a PUC-
Minas, Unidade São Gabriel, e a Escola do Legislativo. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo - Gustavo Valadares.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 24/3/2004

Às 9h1 5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Biel Rocha e Dinis Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Roberto Ramos, por indicação da Liderança do PL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 e debater o não-cumprimento do Estatuto do Idoso
no que diz respeito à gratuidade no transporte interestadual de
passageiros para pessoas com mais de 60 anos de idade. E aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.195/2003. Passa-
se à 2a Fase da 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° 2.503/2004.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita
seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral da República,
solicitando-lhe o ingresso com ação civil pública por omissão do órgão
responsável pela regulamentação dos arts. 39 e 40 da Lei n° 10.741,
de 1 0/10/2003, que contém o Estatuto do Idoso; seja encaminhado
ofício ao Presidente da República, solicitando-lhe empenho pessoal
para se tornar efetivo o direito dos idosos relativo à gratuidade no
transporte coletivo constante no Estatuto do Idoso; seja realizada
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audiência pública da Comissão para debater o Estatuto do Idoso
com os convidados que menciona. A Presidência destina essa parte
da reunião a ouvir os convidados sobre o tema objeto da audiência
pública. Registra-se a presença das Sras. Simone Montez Pinto,
Promotora e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência e do
Idoso, representante do Sr. Nédens Ulisses Freire Vieira, Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Cleonice de Alencar
Bahia, Presidenta do Conselho Estadual do Idoso; dos Srs. Marcos de
Castro Pinto, Assessor Jurídico, representante do Sr. Antônio Afonso
da Silva, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros no Estado de Minas Gerais - SINDPAS -; José Luiz
Santolin, Superintendente, representante do Sr. Sérgio Augusto de
Almeida Braga, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de
Transporte Terrestre de Passageiros - ABRATI -; e Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que déu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária desta Comissão, em
25/3/2004, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.307/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Vila Vicentina Dom Manoel, com
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sede no Município de Luz.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 13/12/2003, foi
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem agora a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela, no cumprimento de seu propósito estatutário,

desenvolve trabalhos para manter estabelecimentos destinados a
receber e abrigar pessoas idosas e carentes de ambos os sexos.

No amparo material, moral e espiritual, a Vila Vicentina Dom Manoel
promove a assistência à saúde, fornece alimentação, vestuário e
também oferece condições de vida digna às pessoas idosas que não
possuem recursos para se manterem.

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

1.307/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.314/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

• O projeto de lei em análise, do Deputado Fábio Avelar, pretende
declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Body Building -
FMBB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por si a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conformE preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A FMBB é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por finalidades, entre outras elencadas no art. 4 0 de seu estatuto,
dirigir, difundir e incentivar, no Estado de Minas Gerais, a prática do
"body building"; administrar, assessorar, orientar, supervisionar,
regulamentar e coordenar o ensino e a prática da cultura do corpo no
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âmbito estadual, seja organizando, orientando, fiscalizando,
promovendo, dirigindo ou controlando festivais, campeonatos,
demonstrações, simpósios, cursos, estágios.

As atividades desenvolvidas pela Federação, sem dúvida,
contribuem para a melhoria da qualidade de vida de quem participa
delas, pelo que consideramos oportuna a pretensão de se lhe
conceder o título honorífico estadual.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.31412003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.349/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 162/2004, o Governador do Estado
encaminha a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que pretende
seja dada a denominação de Professor Geraldo Wilson Benício à
escola estadual de Vargem do Setúbal, situada no Município de
Chapada do Norte.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, VI, c/c O ad.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto, cabe-nos ressaltar que é meritória a indicação do nome

de Geraldo Wilson Benício para denominar a escola estadual de
Vargem do Setúbal, situada no Município de Chapada do Norte.

Em reunião realizada no dia 7/8/2003 pelos membros do colegiado
da escola estadual de Vargem do Setúbal, foi homologada, por
unanimidade, a indicação referida, como reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelo homenageado.

Conforme esclarece o autor do projeto, Geraldo Wilson Benício foi
coordenador do citado estabelecimento por oito meses e seu Diretor
por seis anos.
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Nessa condição, empenhou-se pelo desenvolvimento da escola

e da comunidade e implementou o ensino de 51 à 81 série, evitando o
deslocamento de crianças até Minas Novas, a 53km do município.

Nada mais justo, portanto, seja prestada a devida homenagem ao
professor, que se dedicou exclusivamente à educação e que nos
deixou um exemplo de vida dedicada à promoção do ensino público.

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

1.349/2004.
Sala das Comissões, 24 de março de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei n°

1.089/2003 estabelece diretrizes para os programas de aleitamento
materno e bancos de leite humano no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, após o exame da matéria,
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe
agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende estabelecer diretrizes para os

programas de aleitamento materno e bancos de leite humano no
Estado, tais como o acompanhamento médico às gestantes e
doadoras que se integrarem ao programa e a conscientização da
comunidade para a relevância do banco de leite humano e de sua
contribuição para a melhoria dos níveis de saúde da população.

O assunto tem grande importância para o combate à desnutrição e à
mortalidade infantil em nosso Estado e está em consonância com a
atual política do Ministério da Saúde, que vem investindo na expansão
e qualificação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. O
Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite do
mundo, com 141 unidades, segundo informações do "site" do próprio
Ministério. O setor é regulamentado pela Portaria MS/GM n° 322, de
26/5/88, e as orientações técnicas são disponibilizadas por meio do
'Manual de rotinas para banco de leite humano". Atualmente o
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Instituto Fernandes Figueira, da FIOCRUZ, coordena a
implantação do Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite
Humano e funciona como banco de leite de referência para todo o
Brasil. Esse instituto é responsável pelos bancos de leite humano
instalados no País obrigatoriamente vinculados a um hospital materno
ou infantil, que funcionam como centros especializados, realizam a
promoção do aleitamento materno e executam atividades de coleta,
processamento e controle de qualidade do colostro, do leite de
transição e do leite humano maduro, para posterior distribuição, sob
prescrição do médico ou de nutricionista.

Cabe informar ainda que a proposição está de acordo com o inciso
VIII do art. 30 da Lei n° 13.964, de 2001, que estabelece que o Estado
concederá incentivos ao município que criar programa de aleitamento
materno e promover a criação e manutenção de banco de leite
humano. Está de acordo também com as Leis n

o
s 11.335, de 1993, e

12.650, de 1997, que determinam, entre outros dispositivos, o
incentivo ao aleitamento materno.

Consideramos, entretanto, que o objetivo principal da autora do
projeto é dar o devido destaque à atuação dos bancos de leite
humano e possibilitar uma fiscalização mais efetiva de seu
desempenho. Dessa forma, sugerimos algumas modificações na
proposição com o objetivo de incluir dispositivos específicos sobre os
bancos de leite humano no Código de Saúde de Minas Gerais,
preservando na matéria as diretrizes de funcionamento para o setor.
Por isso apresentamos o Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°
1.089/2003. O primeiro artigo do substitutivo propõe que os bancos de
leite humano estejam enumerados entre os estabelecimentos de
serviço de saúde e o segundo artigo inclui o leite humano como
produto de interesse da saúde para fins de controle sanitário.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.089/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera artigos da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e estabelece
diretrizes para o funcionamento dos bancos de leite humano no
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Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 81 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV, renumerando-se os
demais:

"Art. 81 - ......
IV - banco de leite humano;".
Art. 20 - O art. 96 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III, renumerando-se os
demais:

"Art. 96 - ......
III - leite humano;".
Art. 3° - O funcionamento de bancos de leite humano no Estado

obedecerá ao disposto nesta lei e na legislação pertinente.
Art. 40 - Os bancos de leite humano no Estado serão vinculados a

hospital materno ou infantil, sendo vedada a comercialização dos
produtos por eles distribuídos.

Art. 50 Os bancos de leite humano têm por finalidade:
- promover e incentivar o aleitamento materno;

II - executar a coleta, o processamento e o controle de qualidade do
colostro, do leite de transição e do leite humano maduro;

III - distribuir os produtos a que se refere o inciso II, mediante
prescrição médica ou de nutricionista;

IV - organizar cadastro das doadoras;
V - propiciar às doadoras e a seus dependentes condições

favoráveis de atendimento médico, nutricional e social;
VI - elaborar rotinas e linhas de conduta em aleitamento materno;
VII - treinar e capacitar profissionais de saúde para a promoção e o

incentivo ao aleitamento materno;
VIII - realizar pesquisas científicas relacionadas ao aleitamento

materno ou colaborar em sua realização.
Art. 60 - As doadoras serão mulheres sadias que apresentem

secreção láctica superior ás exigências de seus filhos e que se
disponham a doar o excedente por vontade própria.

Parágrafo único - A doadora será submetida a anamnese e exame
físico prévios, assim como a exames laboratoriais garantidos pelo
SUS, visando ao levantamento dos aspectos clínicos relevantes, e
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será considerada inapta para a doação a nutriz que:

- seja portadora de moléstia infecto-contagiosa;
II - faça uso de droga ou medicamento excretável através do leite,

em nível que possa provocar efeito colateral;
III - faça tratamento quimioterápico ou radioterápico;
IV - apresente risco nutricional;
V - apresente outros sintomas, a critério médico.
Art. 70 - O leite humano será distribuído prioritariamente ao recém-

nascido que apresente uma ou mais das seguintes condições:
- seja prematuro ou de baixo peso;

II - seja imunologicamente deficiente;
III - apresente perturbação gástrica de origem variada;
IV - seja alérgico a outros tipos de leite;
V - apresente outros sintomas, a critério médico.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.221/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n°

1.221/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, na rotulagem
dos alimentos produzidos e embalados em Minas Gerais, a
identificação e a quantificação da gordura trans presente em sua
composição.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão emitir
parecer sobre o projeto, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa tornar obrigatória a inclusão de

informações sobre a presença e a quantidade de gorduras trans no
rótulo dos alimentos, produzidos ou embalados em nosso Estado, que
as contenham.

A matéria está em consonância com o inciso III do art. 17 da Lei n°
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13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais. Esse inciso dispõe que a vigilância à saúde
compreende monitoramento e medidas de controle com relação a
agravos, riscos, condicionantes e determinantes de problemas de
saúde. O art. 18 da mesma lei estabelece ainda que cabe às
autoridades sanitárias a efetivação das ações que garantirão tal
vigilância.

A gordura trans começou a ser usada em larga escala nos anos 80,
para dar mais consistência e até aumentar o prazo de validade de
alguns alimentos. Ela é obtida a partir de vegetais submetidos a um
procedimento químico chamado hidrogenação e pode ser mais
prejudicial do que a saturada, já que altera o metabolismo elevando os
níveis de LDL (colesterol ruim) e diminuindo os níveis de HDL
(colesterol bom), o que pode ocasionar doenças cardiovasculares.
Para evitar danos à saúde da população, é necessário que os
fabricantes informem a quantidade desse tipo de gordura em seus
produtos.

Cabe lembrar, entretanto, que a obrigatoriedade • da informação
sobre a presença e quantificação de gorduras trans nos rótulos dos
alimentos embalados já está determinada por meio da Resolução
RDC n° 360, de 23/12/2003, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA -, editada após a apreciação do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

Tanto a resolução supracitada quanto deliberação da Food and Drug
Administration - FDA -, dos Estados Unidos, que trata da mesma
matéria, estabelecem o prazo de três anos para que a indústria
alimentícia se adapte a essa nova exigência. Além disso, a mesma
resolução determina que o seu descumprimento constitui infração
sanitária sujeita aos dispositivos da Lei n° 6.437, de 20/8/77, que
configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas e dá outras providências.

Por esses motivos, apresentamos o Substitutivo n° 1, adequando o
projeto às normas técnicas já existentes sobre o assunto. Acrescente-
se que, como a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, é incompatível com o Substitutivo n° 1,
opinamos por sua rejeição.

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

1.221/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no rótulo dos alimentos

produzidos e embalados em Minas Gerais a identificação e a
quantificação da gordura trans presente em sua composição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - No rótulo dos alimentos produzidos e embalados em Minas

Gerais, será obrigatória a identificação, pelos produtores, da presença
e da quantificação das gorduras trans.

Parágrafo único - A identificação e a quantificação da gordura trans
obedecerão ao disposto na legislação sobre rotulagem de alimentos.

Art. 20 - Na regulamentação desta lei, além das informações e dos
procedimentos requeridos pela legislação, serão estabelecidos os
níveis máximos aceitáveis de gordura trans nos alimentos.

Art. 30 - As empresas têm prazo até 31 de julho de 2006 para se
adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 40 - O descumprimentõ das obrigações estabelecidas nesta lei
sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 6.437,
de 20 de agosto de 1977.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Fabim Sawan.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 674/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
análise proíbe a comercialização de produtos ópticos nas condições
que menciona e dá outras providências.

No 1° turno a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer. Por
meio de requerimento do autor, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão, que opinou por sua aprovação. Posteriormente, foi a
matéria remetida à Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1
que apresentou. Aprovado no 1° turno com a Emenda n°1, vem agora
o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexamos a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo visa a proibir a comercialização de lentes

de contato ou lentes que contenham grau para correção visual em
estabelecimentos que não sejam devidamente credenciados para
essa prática. Prevê também a aplicação de penalidades no caso do
descumprimento do disposto no art. 1°.

O objetivo do autor é proteger a saúde visual da população, uma vez
que o livre comércio de produtos ópticos pode fazer com que o
consumidor tenha acesso a lentes inadequadas para a visão. De fato,
é crescente a prática da venda de óculos e outros produtos similares
em locais impróprios, como butiques, farmácias, supermercados, lojas
de conveniências e bancas de camelôs. Essa prática ilegal pode
trazer sérios prejuízos à saúde do consumidor. Uma lente de contato
inadequada pode, por exemplo, provocar até úlceras de córnea, que
por sua vez podem levar à perda da visão. E por isso que o Conselho
Federal de Medicina - CFM - define a adaptação de lentes de contato
como ato médico, pois envolve um exame oftalmológico completo que
inclui a indicação, a prescrição, a adaptação e o acompanhamento da
lente no olho do paciente. Podemos citar ainda outros problemas
decorrentes desse livre comércio, como a venda de óculos de grau
sem prescrição médica, a venda de óculos de grau ou solar de
procedência e qualidade duvidosas, entre outros.

Diante desse quadro, faz-se necessário tomar providências contra
esse comércio ilegal, que hoje ocupa o segundo lugar no País.
Esclarecemos, entretanto, que já existe legislação sobre a matéria,
estando o problema muito mais relacionado à falta de fiscalização do
que à falta de leis. O Decreto n° 24.492, de 28/6/34, e o Decreto-Lei ri0
8.829, de 24/1/46, proíbem o comércio de óculos fora das óticas, além
de exigir, nesses estabelecimentos, a presença de um ótico prático,
de equipamentos específicos, etc. Além disso, conforme a Lei n°
5.991, de 17/12/73, as óticas oficialmente estabelecidas devem obter
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o alvará de funcionamento no órgão sanitário competente para
exercer o comércio. Ainda segundo essa norma, a licença é renovada
anualmente e, entre as condições para obtê-la, está a assistência de
técnico responsável no estabelecimento. Podemos citar ainda o
Decreto Federal n°77.052, de 19/1/76, que estabelece os requisitos e
condições a serem observados pelos estabelecimentos destinados
aos serviços de ótica. Já a Lei n° 6.360, de 23/9/76, submete os
produtos ópticos a sistema de vigilância sanitária, abrangidos pelo
termo "correlatos" constante no art. 1° da norma.

Apesar de o disciplinamento legal da matéria já ter sido feito, outras
iniciativas semelhantes foram observadas no País, como é o caso do
Projeto de Lei n° 554/2003, que proíbe a comercialização de produtos
ópticos na condição que menciona, em tramitação na Câmara
Legislativa do Distrito Federal. Outro exemplo é a Lei Municipal n°
9.345, de 2003, sancionada em Porto Alegre, que dispõe sobre o
licenciamento do comércio e a prestação de serviços de produtos
ópticos e afins. No Mato Grosso, a Secretaria de Estado da Saúde
expediu portaria determinando que os óculos de proteção solar sem
grau, com ou sem cor, só poderão ser comercializados em
estabelecimentos especializados no ramo da ótica.

Concordamos que o projeto é oportuno, mas destacamos que, para
solucionar o problema, será necessária uma fiscalização mais rigorosa
do comércio ilegal mencionado, além da conscientização da
população acerca dos prejuízos para a saúde decorrentes do uso de
produtos óticos inadequados.

Com o intuito de melhor definir os produtos óticos que são objeto da
matéria, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido em 1° turno.

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

674/2003 em 20 turno, na forma do vencido em 1° turno, com a
Emenda n° 1, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica proibida a comercialização de lentes de contato, de

óculos com grau, bem como de óculos de proteção solar com ou sem
grau em estabelecimentos que não sejam devidamente credenciados
para essa prática.".
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Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta
Célio Moreira.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 674/2003

Proíbe a comercialização de produtos ópticos na condição que
menciona e dá outras providências.

Art. 10 - Fica proibida a comercialização de lentes de contato ou
lentes que contenham grau para correção visual em estabelecimentos
que não sejam devidamente credenciados para essa prática.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades:

- apreensão da mercadoria;
II - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 ( cinco mil

reais).
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°810/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n° 810/2003
dispõe sobre a fiscalização e a vigilância sanitária dos
estabelecimentos que praticam o bronzeamento artificial e dá outras
providências.
Em 10 turno, foi o projeto apreciado pelas Comissões de

Constituição e Justiça, de Saúde e de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, sendo aprovado pelo Plenário da Casa em 171212004,
com a Emenda n° 1.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer de 20 turno, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Segue,
anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva estabelecer regras para o

funcionamento do serviço de bronzeamento artificial no Estado. Busca
o projeto possibilitar a eficiência do setor público no que diz respeito à
vigilância sanitária e à proteção e à defesa do consumidor, com vistas
a garantir a promoção da saúde.
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Conforme preceitua a Resolução do Ministério da Saúde - RDC -

n° 56, de 6/4/2001, o serviço de bronzeamento artificial deve cumprir
requisitos essenciais no que diz respeito à especificação e à
manutenção dos aparelhos utilizados. Essa resolução está em
consonância com a Lei Federal n° 6.437, de 20/8/77, que configura
como infração à legislação sanitária "instalar ou manter em
funcionamento aparelhos ou equipamentos geradores de radiação
sem a devida licença do órgão sanitário competente".

Além dos requisitos já mencionados, o serviço deve ser executado
por pessoal treinado para a manipulação dos equipamentos e para a
identificação de características do usuário e das condições em que
pode se submeter ao procedimento, considerada a prévia avaliação
médica.

O projeto em exame trata também das informações que devem ser
prestadas diretamente ao usuário do serviço, da divulgação dos dados
gerais relativos aos perigos inerentes ao procedimento, bem como da
documentação necessária ao funcionamento do estabelecimento
prestador.

Considerando-se que a proteção e a segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços é um
dos direitos básicos do consumidor, conforme o disposto na Lei n°
8.078, de 11/9/90, entendemos que a proposição cumpre o objetivo
pretendido, atendendo ao interesse geral da população.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em 20 turno, do Projeto

de Lei n°810/2003 na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Carlos

Pimenta.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°810/2003

Dispõe sobre a fiscalização e a vigilância sanitária dos
estabelecimentos que praticam o bronzeamento artificial e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos que oferecem o serviço de

bronzeamento artificial no Estado somente poderão funcionar com
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autorização do órgão sanitário competente do respectivo
município, ou órgão hierarquicamente superior, que expedirá alvará de
autorização sanitária.

Art. 21 - Para os efeitos desta lei, adotam-se as seguintes definições:
- procedimentos de bronzeamento artificial: exposição de pessoas

à radiação ultravioleta - UV - em câmara de bronzeamento, com a
finalidade estética de bronzeara pele;

- termo de ciência: documento assinado pelo cliente, ou seu
responsável legal, no qual este declara ter conhecimento:

a) de que sua avaliação médica não identificou situação de risco que
o impeça de se submeter a procedimento de bronzeamento;

b) dos avisos de riscos, das instruções de uso e do comprovante de
treinamento do operador;

IV - avaliação médica: atestado médico informando que o cliente não
apresenta situação de risco que o impeça de se submeter a
procedimento de bronzeamento;

V - evento adverso: qualquer ocorrência médica inesperada em uma
pessoa com a qual a câmara de bronzeamento foi utilizada, não tendo
sido necessariamente uma relação causal com o procedimento
realizado com o aparelho.

Art. 30 - Os estabelecimentos que oferecem serviço de
bronzeamento artificial afixarão, em local visível, cartaz de advertência
contendo informações acerca:

- dos riscos desse procedimento;
II - da exigência da apresentação da avaliação médica;
III - da exigência da assinatura do termo de ciência.
§ 1° - Não poderão ser submetidos ao bronzeamento artificial

aqueles que não cumprirem as exigências dos incisos 1  II.
§ 20 - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da

Saúde, orientará a confecção dos materiais informativos mencionados
no "caput" deste artigo e fiscalizará o cumprimento desta lei.
Art. 40 - Deverão ser mantidos nas dependências dos

estabelecimentos e disponibilizados à autoridade sanitária os
seguintes documentos:

- cadastro de clientes atendidos pelo estabelecimento, contendo,
para cada cliente:

a) documento que identifique o cliente, contendo as datas, a duração
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e o intervalo de cada sessão de bronzeamento, formalmente
reconhecido pelo operador da câmara;

b) avaliação médica do cliente;
c) termo de ciência assinado pelo cliente.
II - comprovante de treinamento dos operadores das câmaras de

bronzeamento;
III - registro de eventos adversos ocorridos em sessões de

bronzeamento realizadas.
Art. 5° - A não-observância do disposto nesta lei, constatada por

fiscalização ou denúncia do usuário, implicará a cassação do alvará
de funcionamento.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.200/2003
Comissão de Saúde

Relatório
o projeto de lei em tela, do Governador do Estado, tem por objetivo

alterar o art. 85 da Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1° turno, na forma original, retorna agora o projeto a fim
de receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o
art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa alterar o "caput" do art. 85 da Lei n°

13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

O artigo em questão determina que os estabelecimentos sujeitos ao
controle e à fiscalização sanitária terão alvará sanitário expedido pela
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual, conforme
habilitação e condição de gestão, com validade para o ano de seu
exercício, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo a
renovação ser requerida no mínimo 120 dias antes do término de sua
vigência.

O projeto de lei em comento estabelece que o alvará terá prazo de
validade de um ano contado da data de sua emissão e que sua
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renovação deverá ser requerida no mínimo 120 dias antes do
término de sua vigência.

Reafirmamos a posição adotada no l o turno, por entender que a
proposição aprimora a rotina administrativa da vigilância sanitária,
evitando que a validade do alvará expire com o término do ano civil e
adequando o dispositivo às normas do direito administrativo.

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

1.200/2003.
Sala das Comissões, 25 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 25/3/2004, as seguintes
comunicações:

Da Bancada do PFL, notificando o falecimento do Sr. Moacyr
Pimenta Brant, ocorrido em 24/3/2004, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra.
Dolores Volpini Ribeiro Silva, ocorrido em 23/3/2004, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.268/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em questão

objetiva declarar de utilidade pública a Rede de Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas - REDE -, 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 com a
Emenda n° 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, em obediência ao disposto no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, no cumprimento de seus dispositivos

estatutários, presta assistência social às parcelas menos favorecidas
da população rural e urbana e apóia a organização das estruturas
funcionais dos pequenos produtores.

Além disso, promove pesquisas e experiências voltadas para
implantação de tecnologias alternativas que propiciam o
desenvolvimento de camadas pobres da população.

Por tais iniciativas e por estimular o intercâmbio entre indivíduos e
instituições, sejam públicas, sejam privadas, a entidade é merecedora
do título de utilidade pública.

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

1.268/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2004.
Márcio Passos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.277/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem

por escopo seja dada a denominação de Rodovia José Cândido de
Lima à extensão da estrada estadual que liga o Município de Limeira
do Oeste ao entroncamento da BR-497, próximo à Usina Coruripe.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, XII, c/c o art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A indicação do nome de José Cândido de Lima para denominar bem

público revela-se-nos justa e oportuna homenagem a quem
decisivamente participou da história do Município de Limeira do Oeste
e concorreu para desenvolvê-lo com seu trabalho.

Nascido em Guanambi, no Estado da Bahia, mudou-se para Limeira
do Oeste em 1968, juntamente com a família, onde se destacou pelo
espírito dinâmico e empreendedor, sua natural tendência à liderança e
sua abnegada dedicação ao próximo.

Foi eleito Vereador Municipal de Iturama, representando o então
Distrito de Limeira do Oeste, no período compreendido entre 1983 e
1988.

Esse incansável político sempre esteve preocupado com o
desenvolvimento do município e o bem-estar de sua comunidade, o
que torna conveniente a homenagem proposta pela proposição em
tela.

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

1.277/2003.
Sala das Comissões, 29 de março de 2004.
Gil Pereira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES

DE LEI N OS 15.784 E 15.924, EM 16/3/2004
Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente
também o Deputado Ricardo Duarte. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
rejeição dos Vetos Totais às Proposições de Lei n os 15.784 e
15.924/2004, em turno único (relator: Deputado Laudelino Augusto). A
Presidência suspende a reunião por alguns minutos para que seja
lavrada a ata desta reunião. São reabertos os trabalhos. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, o Presidente
dispensa a leitura da ata desta reunião, a qual é dada por aprovada e
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 16 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Laudelino Augusto - Célio Moreira

- Neider Moreira.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S
LEGISLATURA, EM 23/3/2004

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério

rs
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Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados
Antônio Carlos Andrada e Chico Simões. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério
Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante da pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 2.403/2004 com a Emenda n° 1, 2.423, 2.483 e

2.506/2004. Passa-se à Y Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
audiência pública em Uberaba com a finalidade de discutir o sistema
prisional daquele município; Sargento Rodrigues (2), em que solicita
seja realizada audiência pública desta Comissão para se discutir a
situação da cadeia pública do Município de Guaranésia; e sejam
realizadas, por esta Comissão, vistorias nas unidades da Polícia
Militar e nas Delegacias de Polícia Civil com a finalidade de averiguar
a situação logística daquelas repartições; do Deputado Sargento
Rodrigues e da Deputada Marília Campos, em que solicitam a
realização de audiência pública para discutir o problema das parcerias
das entidades de segurança pública com a iniciativa privada e as
repercussões da inclusão do Sistema Penitenciário no Programa
Estadual de Parcerias Público-Privadas. O Deputado Rogério Correia
procede à leitura de requerimento, que teve sua votação adiada a
pedido do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que pede seja
solicitado ao Chefe da Polícia Civil a nomeação de novo Delegado
para investigar o caso de corrupção em Alfenas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
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Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Zé Maia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.070/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos Direitos
Sociais - ANDS -, com sede no Município de Iturama.

A matéria foi examinada 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, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ANDS, fundada em 1617/99, tem por finalidade integrar e

dinamizar as ações da comunidade em que atua, como agente
interlocutor da sociedade e do poder público.

A promoção e a defesa dos direitos humanos dos vínculos de
solidariedade e de cooperação entre os munícipes são os projetos
empreendidos pela entidade.

Para a consecução de tais objetivos, fornece ajuda financeira a
famílias carentes, transporte gratuito a estudantes e pessoas idosas,
orientação educacional e cursos de capacitação e profissionalização.

E responsável pela publicação de um jornal, cuja finalidade principal
é a divulgação de matérias abrangentes de interesse da coletividade.
Dessa forma, busca conscientizar os cidadãos do potencial de uma
sociedade organizada possui.

Por isso, julgamos oportuno e conveniente que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo registrado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.070/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.225/2003

rÃ
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Ouvidor - ASCOBOU -, com sede no Município
de Machado.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Ouvidor, entidade civil sem fins

lucrativos, tem como finalidade principal congregar pessoas
interessadas em implementar o desenvolvimento da comunidade.

Parece-nos claro, a partir do exame da documentação anexada ao
processo, que essa organização desenvolve atividades as mais
diversas, sempre com o intuito de proporcionar aos moradores locais
melhoria da qualidade de vida, o que constitui valiosa parceria com o
poder público.

Por isso entendemos oportuna a intenção de lhe conceder a
pretendida declaração estadual de utilidade pública.

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

1.225/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.234/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro João de Deus, com sede no Município de São
Lourenço.

A proposição, publicada em 13/11/2003, no "Diário do Legislativo",
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foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em questão, no cumprimento de seus objetivos

estatutários, consolidou-se como uma entidade que trabalha para a
melhoria da condição de vida dos moradores carentes do Bairro João
de Deus.

Atua permanentemente em colaboração com o poder público e a
sociedade, para suprir as carências das pessoas que atende,
fornecendo-lhe suporte no que diz respeito à alimentação, à saúde, à
habitação e à educação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.234/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.246/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em epígrafe
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Saúde de Paraopeba e Região - ASCOSPAR -, com
sede no Município de Paraopeba.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 20/1112003, foi
enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a
esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela, no cumprimento de seus objetivos estatutários,

fiscaliza e supervisiona o atendimento médico de carentes em
unidades hospitalares.

Nesse trabalho, a associação usa seus recursos para custear os
serviços de atendimento médico no próprio município, o que reduz o
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número de pacientes que procuram os grandes centros.

Outra importante atividade da Associação é o trabalho permanente
de integração e conscientização das comunidades da área, visando à
sua participação concreta na luta pelo direito à saúde.

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

1.24612003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.272/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Obra Social São Brás, com
sede no Município de São Brás do Suaçuí.

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

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório, em cumprimento de seus

propósitos estatutários, promove desenvolvimento de largo espectro,
como a proteção do meio ambiente.

De forma mais restrita, propõe-se a resgatar a dignidade das
camadas sociais mais necessitadas do município, procurando
propiciar-lhes atividades esportivas e culturais e promover ações para
melhorar as condições de moradia, saúde e trabalho.

Conclusão
Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.272/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.301/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

rsl



1183
De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei

em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Dispensário São
Vicente de Paulo, com sede em Patos de Minas.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Dispensário São Vicente de Paulo é uma entidade sem fins

lucrativos e de caráter assistencial. Destaca-se entre suas finalidades
a prática da caridade cristã por meio da assistência social e espiritual
às pessoas e famílias carentes, especialmente pelo fornecimento de
alimentos, remédio e roupas.

Sua ação conta com o trabalho e a contribuição das Conferências
Vicentinas no tocante à sindicância, à admissão e ao cadastramento
dos beneficiados, visando à assistência eficaz e ordenada.

A entidade estende sua ação beneficente a outras obras da
Sociedade de São Vicente de Paulo, tais como asilos, creches e
albergues.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que seja declarada de utilidade
pública.

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

1.301/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.303/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Ação Social Tricordiana - AST
-, com sede no Município de Três Corações.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 12/1212003, 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,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise vem cumprindo seus objetivos estatutários,

pois realiza um trabalho de profundo alcance social ao promover
suporte para subsistência material e cultural de parcela significativa da
comunidade carente do Município de Três Corações e região.

Com programas de apoio efetivo a gestantes, crianças, jovens,
enfermos e idosos, a entidade realiza papel relevante e ajuda a inserir
na sociedade pessoas sem recursos econômicos.

A entidade também opera planejando e coordenando ações
conjuntas com outras instituições semelhantes por meio de convênios
e campanhas. Assim, procura ampliar sua participação no processo
do desenvolvimento da camada desassistida da sociedade de Três
Corações.

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

1.303/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.315/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Bittar, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Nova Esperança - AMBNE -, com sede no Município de
Tupaciguara.

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

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança tem como

objetivos desenvolver ações sociais, educativas, esportivas e
culturais; promover campanhas de arrecadação e distribuição de
gêneros alimentícios, agasalhos e medicamentos; desenvolver

rs
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atividades com o intuito de conscientizar o associado sobre os
seus direitos e deveres como cidadão; e promover ações de proteção
à saúde da gestante, da criança e do idoso.

Nada mais justo e conveniente, portanto, que outorgar-lhe o título de
utilidade pública como forma de motivá-la a dar continuidade ao seu
dignificante trabalho.

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

1.315/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.316/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Diabéticos e Hipertensos de Virgínia - ADHIV -, com sede nesse
município.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Diabéticos e Hipertensos de Virgínia, fundada em

3/6/2000, atua com o objetivo de melhorar a condição de vida do
diabético e do hipertenso, conscientizando-os sobre a importância de
um tratamento adequado. Aos associados, especialmente aos mais
carentes, proporciona assistência social por meio da distribuição de
alimento, agasalhos, medicamentos e da assistência médico-
hospitalar, bem como de quaisquer outros benefícios que possam
garantir-lhes a subsistência.

Como órgão técnico e consultivo, a referida entidade colabora com o
Estado e com o município no estudo e na erradicação das doenças.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n°1.316/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.317/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Serviço Social Irmã Maria Ana
Sala, com sede no Município de Muriaé.

A proposição, publicada no 'Diário do Legislativo" de 18/1212003, foi
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem agora a
matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise vem cumprindo suas finalidades estatutárias,

pois presta inestimáveis serviços à sociedade, traduzidos na
recuperação de crianças de rua e na orientação às mães carentes
dessas crianças.

E para o resgate da cidadania desse segmento da população que o
Serviço Social Irmã Maria Ana Sala direciona sua ação, trabalhando
para a formação do caráter e o encaminhamento de número
significativo de crianças de rua da comunidade de Muriaé e região.

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

1.317/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.318/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em
questão pretende declarar de utilidade pública a Guarda Mirim Centro
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de Aprendizagem de Monte Sião, com sede nesse município.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 18/1212003, 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 Guarda Mirim Centro de Aprendizagem de Monte Sião vem

cumprindo seus objetivos estatutários ao promover condições para
uma boa formação dos jovens que assiste, em sua maioria carentes.
Provê assistência médica, odontológica e psicológica e, ao mesmo
tempo, prepara os jovens para atividades culturais, educacionais e
esportivas, a fim de facilitar-lhes a inserção social.

Ao oferecer cursos de informática, turismo, administração básica,
caratê e culinária, a entidade não só cria condições de aprendizado,
mas também estimula o senso de disciplina e a responsabilidade.

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

1.318/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.325/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública o Centro Infantil Pedacinho do
Céu, com sede no Município de Betim.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 19/12/2003, 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 ad. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise cumpre seus objetivos estatutários

prestando assistência a crianças de famílias carentes, de 6 meses a 7
anos de idade.
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Ao proporcionar abrigo, condições de saúde, alimentação,

educação e ensinar preceitos básicos de higiene, a entidade educa as
crianças para a cidadania, ajudando a sociedade de Betim a
solucionar problemas sociais.

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

1.325/2003.
Sala das Comissões, 30 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.
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